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МЕДИЈА ЦЕНТАР

„ОДБРАНА”
Медија центар „Одбрана” је специјализована војна установа Управе за односе са јавношћу Минис-

тарства одбране Републике Србије која извршава задатке у оквиру новинско-информативне и изда-
вачке делатности и организације догађаја у згради Дома Војске Србије „Београд”.

Центар је формиран почетком 2010. године, у оквиру реорганизације Министарства одбране. У том 
процесу објединио је све делатности и задатке некадашњег Новинског центра „Одбрана”, Војноизда-
вачког завода и Централног дома Војске Србије.

Седиште Медија центра „Одбрана” налази се у згради Дома Војске Србије, некадашњем Ратничком 
дому. Зграда је од 1984, одлуком Скупштине града Београда, проглашена за културно добро. После 
Другог светског рата Ратнички дом је постао Дом ЈНА, а касније је мењао називе у складу са променом 
назива војске. Данас је то Дом Војске Србије „Београд”, у којем постоје могућности за организовање 
различитих догађаја за потребе Министарства одбране, Војске Србије, Медија центра „Одбрана” и 
других корисника.

Такође, Медија центра „Одбрана” баштини дугу традицију издавачке делатности. Од 1945. годи-
не, када је формиран Војноиздавачки завод, до данас бележи готово неколико хиљада објављених 
наслова. Обухвата издавање војностручне, наставно-образовне, публицистичке литературе, каталога, 
брошура и других графичких материјала. 

РАТнички дом
В. Мишин Ђурић, Н. Марић  
Броширано
ф. 22×22 cm, 232 стр. 
шифра: 111375
цена: 715,00 
 са попустом: 500,50 

Вељко Ђурић Мишина 
Никола Марић
Вељко Ђурић Мишина 
Никола Марић
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Фотомонографија Ратничког 
дома је јединствен покушај да се 
од заборава сачува његова дуго-
годишња историја и доследност 
трајања у култури Београда, на-
рода и државе. 

Историја овог споменика кул-
туре истовремено је и летопис 
војне и војничке мисли и писане 
речи, војне музике, војне музео-
логије, војног библиотекарства, 
војничких светковина и старе-
шинског дружења, војничких 
породица и уметничких кругова 
и посленика јавне речи Београ-
да. Истовремено је и својеврстан 
преглед свега онога што је до-
принело образовању, стручном, 
општем и посебно духовном 
уздизању војних старешина, 
неговању војничких вредности, 
врлина и морала, као и очувању 
дружења и заједништва војске и 
народа.

др Вељко 
Ђурић 

Мишина 
историчар
Директор 

Музеја 
жртава 

геноцида

Никола 
Марић
пуковник у 
пензији
Начелник 
Централног 
дома 
Војске Србије 
и Црне Горе
2003-2005.

109 klapna 220 mm 220 mm 109 klapna16 mm
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Игор Гојковић

Битка на  
Кајмакчалану
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Игор Гојковић рођен је 1969. године 
у Мокрину. Основну и средњу школу 
завршио је у Пожаревцу, а Факултет 
драмских уметности, смер филмске и 
телевизијске продукције, у Београду.
Од 1988. радио је у Информативном 
програму Телевизијe Београд, a oд  
1993. године ангажован је у Програму  
за иностранство РТС-а. 
Био је оснивач и координатор рада више 
српских радио и телевизијских станица 
у Сједињеним Америчким Државама. 
Члан је управног одбора Теслиног 
меморијалног друштва у Њујорку.
У новембру 2001. године постављен је 
за шефа дописништва за Србију и Црну 
Гору руске државне радио-компаније 
Глас Русије, а у периоду од 2006. до 2008. 
био је директор и Радио Фокуса. Током 
2009. обављао је функцију прес-секретара 
председника Управног одбора Нафтне 
индустрије Србије (Гаспромњефт). 
У јуну 2011. одликован је руском 
Медаљом Пушкина. Ушао је у историју 
као први Србин коме је председник Русије 
лично уручио руско државно одликовање.
Последњих десет година бави се темама 
везаним за Србију у Првом светском рату. 
Уредник је документарно-историјског 
програма београдске телевизије Фронт, 
где је аутор капиталног серијала од 366 
епизода „Дневник Великог рата Србије”. 
Живи и ради у Београду.
gojkovic@yandex.ru

Планина смрти и јуриша, епопеја заборављена и избле-
дела, симбол злоупотребљен, реч профинисана. Кајмак-
чалан, као огромна гробница дизао се опет предамном.
Кајмакчалан, за све оне хиљаде које су кроз његов огањ 
и ледене ноћи прошли, било је име трагичније од Голго-
те, победоносније од Аустерлица.
Синтеза наших победа, наших жртава, наше снаге и сла-
ве, Кајмакчалан је ишчезао у забораву година као у сво-
јим јесењим маглама. Нема узбуђења, догађаја и имена 
које време не истроши и не избрише. Сви ми живимо 
даље незаустављеним ритмом и живот нас тера да све 
заборавимо, јер се увек више мисли на данас и сутра 
него на јуче...
 Станислав Краков, 1931. године

Из рецензије
Да ли се српском народу могу поновити генерације које 
су изнеле ратове 1912–1918? То питање су постављали 
себи и савременици са Кајмакчалана, старећи и помало 
осећајући неправедан заборав њихових дела у друштву. 
Говорили су о смени генерација (Јаковљевић, Краков, 
Васић и др.). Ипак, без обзира на лакоћу живљења мла-
дих, они су поново и 1941–1945. са жаром бранили пра-
во на слободу, као и 1999. на Кошарама и Косову.
 Др Миле Бјелајац, 2022. године

Приредила др Мила Михајловић

О БАЛКАНСКИМ РАТОВИМА,  
О ВЕЛИКОМ РАТУ И  

О НЕКИМ ДОГАЂАЈИМА 
КОЈИ СУ ИМ ПРЕТХОДИЛИ
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Александар де Боздари
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Дипломатске 
забелешке

Гроф Алесандро де Боздари, један од најзначајнијих 
италијанских дипломата 20. века, изданак је старе 
херцеговачке породице Божидаревић, коју је жеља 
за материјалним и друштвеним успоном довела у 
Дубровник, потом и у Италију. Када се у Болоњи 
1867. године родио Алесандро, старо породично 

херцеговачко презиме Божидаревић је већ одавно 
било латинизовано и, у слободном преводу са српског 

језика, преображено у Де Боздари. 
У овој књизи прикупљена су сећања из година у којима 

га је професионална каријера учинила једним од 
учесника најзначајнијих дипломатских догађаја 20. века. 

Тим дипломатским забелешкама пружио је будућим 
историчарима документа несумњиве аутентичности, 

изван оних који су већ дати на увид јавности  и утврдио 
неке непосредне утиске о збивањима  које само онај ко 

је у њима учествовао може да осети, без обзира на то 
колико скромна његова улога у њима била.  

БиТкА нА кАЈмАкчАЛАнУ – СепТемБАР 1916.
И. Гојковић
Броширано, ф. 20,5×23,5 cm, 252 стр. 
шифра: 111507, цена: 2.420,00  са попустом: 1.694,00 

Комбинујући релевантне чињенице из литературе и архивских фондова, користећи 
фото-илустрације и репродукције дигиталних мапа, аутор је до детаља обрадио цен-
тралну епизоду из Великог рата из 1916. – освајање Кајмакчалана. Уклапајући је у шира 
разматрања Солунског фронта, његовог оснивања, борбених активности и нарочито 
његове улоге за убрзани пораз Централних сила 1918. године, аутор је донео надасве 
занимљиво штиво из историје, које се „пије” наискап.

нАЦионАЛни ВеРник 
– РиСТо дУЖдеВиЋ 
ТоХоЉ (1882–1916)
М. Тохољ

Броширано  
ф. 14×20,5 cm, 268 стр. 
шифра: 111484 
цена: 440,00

моРАВСкА диВиЗиЈСкА 
оБЛАСТ 1883–1941

С. Недељковић

Броширано  
ф. 14×20,5 cm, 268 стр.  

шифра: 111481
цена: 990,00 

 са попустом: 693,00 

о БАЛкАнСким РАТоВимА, о ВеЛиком РАТУ и о неким 
доГАЂАЈимА коЈи СУ им пРеТХодиЛи (дипЛомАТСке ЗАБеЛешке)

А. де Боздари
Броширано, ф. 23×21 cm, 212 стр.  

шифра: 111486, цена: 1.320,00  са попустом: 924,00 

На страницама књиге прикупљена су сећања из година у којима је професионална 
каријера Александра де Боздарија учинила једним од учесника најзначајнијих дипло-
матских догађаја нашег доба. Овим белешкама аутор је будућим историчарима пружио 
документа несумњиве аутентичности, изван оних који су већ дати на увид јавности, те 
фиксирао неке непосредне утиске збивања, које може да осети само онај ко је у њима 
учествовао, без обзира на то колико је његова улога у њима била скромна.

Насловну синтагму национални верник, према миш-
љењу аутора, ваљало би разумевати не у религијском, 
већ у карактеролошком смислу, тј. не у смислу духовног 
односа према нацији, већ обрнуто – у смислу гаранције 
нацији при поверавању крупних задатака неком поје-
динцу. Верник би, у овом случају, требало да значи по-
верљиви извршилац, повереник. Ту синтагму је поводом 
Ристе Дуждевића Тохоља употребио угледни новинар и 
драмски писац Душан С. Николајевић (1885–1961), прав-
ник са универзитета у Минхену и Лајпцигу.

После завршетка српско-турских ратова, вођених од 
1876. до 1878. године, показала се неминовност реорга-
низације војске. Ослобађањем нових територија створила 
се потреба за формирањем нових јединица, које ће бити у 
могућности да одговоре сталним војним изазовима, као и 
прилагађовање организације војске савременом присту-
пу ратовања. Стога је усвојен Закон о устројству војске, 
на основу којег је 12. фебруара 1883. израђена нова фор-
мација и извршена нова подела територије Краљевине 
Србије на пет дивизијских области: Моравску, Дринску, 
Дунавску, Шумадијску и Тимочку. Ова књига прати фор-
мирање, живот и успехе Моравске дивизијске области и 
доноси биографије команданата.

ново

ново

ново

ново

ИСТОРИЈА



4 Каталог издања Медија Центра „Одбрана” 2022/2023

шифра: 111351, цена: 1.584,00
са попустом: 1.000,00 

ВоЈВодА пеТАР 
БоЈоВиЋ – Разматрања 
војне моћи 
Приредио  
С. С. Карапанџин
Броширано,  
ф. 14×21 cm, 1.028 стр.

комплет књига 1 и 2: 
шифра: 111423 
цена: 1.650,00 
 са попустом: 1.155,00 

офиЦиР СА пеТ доСиЈеА  
– Живот Димитрија Цветковића
С. Ковач

Броширано 
ф. 14×21 cm, 400 стр. 
шифра: 111427 
цена: 1.540,00
 са попустом: 1.078,00 

кРАЉеВСко ВАЗдУХопЛоВСТВо  
(1912–1945)
Б. Димитријевић, М. Мицевски,  
П. Миладиновић
Броширано 
ф. 21×27 cm, 750 стр.  
шифра: 111354 
цена: 2.200,00 
 са попустом: 1.540,00 

ЕДИЦИЈА

ВОЈВОДЕ
Комплет књига у кутији

1914–2104  
– ЗАшТо РеВиЗиЈА?  
М. Бјелајац
Броширано,  
ф. 14×20 cm, 248 стр.
шифра: 111303
цена: 495,00
 са попустом: 396,00 
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моРАВСкА 
диВиЗиЈА дРУГоГ 
поЗиВА, Књига 1
Љ. Милић
Аутор уводне студије  
и приређивач  
А. Животић
Броширано 
ф. 14×21 cm, 448 стр. 

моРАВСкА 
диВиЗиЈА дРУГоГ 
поЗиВА, Књига 2
Љ. Милић
Аутор уводне студије  
и приређивач  
А. Животић
Броширано 
ф. 14×21 cm, 416 стр. 

комплет:  
шифра: 111397  
цена: 1.980,00
 са попустом: 1.386,00 

пУТникоВА шкоЛА РАТне 
ВешТине – Главни ђенералштаб 
војске Краљевине Србије (1903–1914)
А. Животић

Броширано, ф. 14×21, 404 стр. 
шифра: 111424, цена: 1.540,00
 са попустом: 1.078,00 

од СУРоВе СТВАРноСТи до 
АЛТеРнАТиВне РеАЛноСТи 
Пропаганда Владе Милана Недића 
1941–1944.
М. Мраовић

Броширано, ф. 14×21, 432 стр. 
шифра: 111426, цена: 2.838,00
 са попустом: 1.702,80 

СТРАни УТиЦАЈ нА РАЗВоЈ 
СРпСке ВоЈне докТРине У XIX 
и пРВоЈ поЛоВини XX ВекА
С. Ђукић
Броширано 
ф. 16×23 cm, 318 стр. 
шифра: 111425 
цена: 5.236,00
 са попустом: 3.141,60 

МОРАВСКА 
ДИВИЗИЈА  
II ПОЗИВА

Књига 1

Љубомир И. Милић

Приредио др Александар Животић 

МОРАВСКА 
ДИВИЗИЈА  
II ПОЗИВА

Књига 2

Љубомир И. Милић

Приредио др Александар Животић 

БеЛешке СА миниСТАРСкиХ 
СедниЦА Уочи ВеЛикоГ РАТА 
– дУшАнА п. СТефАноВиЋА
Аутор уводне студије и 
приређивач В. Иветић
Броширано, ф. 14×21, 168 стр. 
шифра: 111442, цена: 1.243,00
 са попустом: 870,10 

ВоЈник и иСТоРичАР  
– ГенеРАЛ ЖиВко  
Г. пАВЛоВиЋ
А. Животић
Броширано
ф. 14×21 cm, 240 стр. 
шифра: 111463
цена: 1.210,00 
 са попустом: 847,00 

мемоАРи ГенеРАЛА 
СВеТомиРА СВеТе ЂУкиЋА, 
Књига 1 – Балкански ратови
С. Ђукић
Броширано 
ф. 14×21 cm, 248 стр.  
шифра: 111314
цена: 440,00 
 са попустом: 308,00 

мемоАРи ГенеРАЛА 
СВеТомиРА СВеТе ЂУкиЋА, 
Књига 2 – Први светски рат
С. Ђукић 
Броширано 
ф. 14×20 cm, 344 стр.  
шифра: 111315 
цена 572,00
 са попустом: 400,40 

ЗАБоРАВЉени АдмиРАЛ  
СеР еРнеСТ ТРУБРиџ
Д. Шаренац
Броширано 
ф. 16×23 cm, 344 стр.  
шифра: 111379 
цена: 2.200,00
 са попустом: 1.650,00 

РАТ СРБиЈе СА  АУСТРоУГАРСком, 
немАчком и БУГАРСком – 1915. 
Године
Ж. Павловић 
Броширано, 
ф. 17×24 cm, 1.008 стр. 
шифра: 111372 
цена: 1.408,00
 са попустом: 985,60 

днеВник иЗ 1914 – миниСТРА 
ВоЈноГ пУкоВникА дУшАнА 
СТефАноВиЋА
А. Животић 
Броширано 
ф. 15×24 cm, 804 стр.  
шифра: 111373 
цена:  1.650,00
 са попустом: 990,00 

ЈеЛенА шАУЛиЋ БоЈоВиЋ 
1896–1921, Учитељица и 
ратник
Б. Бојовић
Броширано 
ф. 14×21 cm, 160 стр.  
шифра: 111398 
цена: 770,00
 са попустом: 539,00 

ИСТОРИЈАИСТОРИЈА

ЈоВАн дРАГАшеВиЋ
Б. Јововић, Р. Шуљагић
Броширано, ф. 15×24 
388 стр. шифра: 111352 
цена: 1.210,00 
 са попустом: 847,00 
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ИСТОРИЈА

ЗА СРпСкУ ВоЈСкУ  
једна заборављена прича
М. Михајловић 
Броширано, ф. 23×21 cm, 188 стр. 
шифра: 111323, цена: 715,00 
 са попустом: 500,50 

FOR THE SERBIAN ARMY
THE FORGOTTEN STORY
Paolo Giordani
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“As spectacular as the organized epic retreat of the Serbian Army and civilians through 
Albania was, so was the magnificent action of deliverance which the book before you cites 
- 136,000 Serbian soldiers, more than 100,000 civilians, 23,000 Austro-Hungarian prisoners 
of war, 10,000 horses and hundreds of tons of other materials. A total of about 300,000 
people. That being said, there were no Serbian victims, but three Italian ships were 
submerged together with about 3.5 tons of food. Hence the Italian sailors utilized ships 
of lesser tonnage, sailboats and steamers and, with the help of British and French forces, 
saved not only the army, the people, the wounded and the sick from the non-existent port 
in Valona – they saved the statehood of Serbia and the nucleus of her might.” 

Excerpt from the review by 
Professor Dr. Momčilo Pavlović

ZA SRPSKU 
VOJSKU  

jedna 
zaboravljena 

priča

TRANSLATION 
FROM THE 

SERBIAN BOOK

Compiled by 
Mila 

Mihajlovic

Reprint edition of the 1917 Italian book
“Per l’Esercito serbo – una storia dimenticata”

engleski koricaPrint.indd   1 06-09-2017   02:28:52 PM

ЗА СРпСкУ ВоЈСкУ  
једна заборављена прича
на енглеском језику
М. Михајловић 
Броширано, ф. 23×21 cm, 188 стр. 
шифра: 111382, цена: 715,00 
 са попустом: 500,50 

дВА ВекА ВоЈСке У БРАничеВУ
М. Пајовић, Ј. Николић
Броширано, ф. 23×23 cm, 226 стр.  
шифра: 111285, цена: 1.650,00 
 са попустом: 1.155,00 

ВЛАдАРи СРпСкиХ ЗемАЉА
М. Пајовић
Броширано, ф. 23×21 cm, 246 стр. 
шифра: 111302, цена: 924,00 
 са попустом: 646,80 

БеоГРАд У ВеЛиком РАТУ 
1914–1918.
С. Вицић 
Тврди повез, ф. 23×21 cm, 104 стр. 
шифра: 111324, цена: 880,00  
 са попустом: 616,00 

СВеТи РАТниЦи
Б. Гроздић
Тврди повез, ф. 22,5×26 cm, 448 стр. 
шифра: 111291, цена: 1.760,00 
 са попустом: 1.232,00 

шУмАдиЈСкА диВиЗиЈА 
II поЗиВА (1914–1915), 
мемоАРСки ЗАпиСи
А. Животић 
Броширано, ф. 14×20 cm, 172 стр. 
шифра: 111325, цена: 385,00 
 са попустом: 269,50 

оБАВешТАЈнА СЛУЖБА 
кРАЉеВине СРБиЈе У ВеЛиком 
РАТУ (1914–1918)
М. Мијалковски, Д. Томић,  
З. Пешић, З. Антић 
Броширано, ф. 15×23 cm, 368 стр. 
шифра: 111326, цена: 1.485,00 
 са попустом: 1.039,50 

ВоЈВодА пеТАР БоЈоВиЋ  
– између похвале и покуде
Б. Јововић
Броширано, ф. 14×20,5 cm, 592 стр.  
шифра: 111317, цена: 1.155,00
 са попустом: 808,50 

мЛАдА БоСнА
Р. Гаћиновић
Броширано, ф. 13×21 cm, 595 стр. 
шифра: 111301, цена: 880,00 
 са попустом: 616,00 

фоРСиРАЊе пеСкА  
Одред ЈНА на Синају 1956–1967.
А. Животић
Броширано, ф. 14×21 cm, 244 стр. 
шифра: 111257  цена: 495,00 

СРпСко-ГРчки дипЛомАТСки 
и САВеЗнички одноСи  
(1912–1918)
А. Пећинар
Броширано, ф. 15×23 cm, 310 стр.  
шифра: 111355, цена: 1.375,00 
 са попустом: 962,50 

ВоЈВоде и ВоЈВодСки 
БАРЈАЦи
Војно уређење устаничке Србије 
(1804–1815)
Р. Љушић
Броширано, ф. 21×24 cm, 344 стр.  
шифра: 111400, цена: 2.970,00 
 са попустом: 2.079,00 



7Каталог издања Медија Центра „Одбрана” 2022/2023

СЛУчАЈ нАдБиСкУпА СТепинЦА
Броширано, ф. 14×22,5 cm, 220 стр. 

шифра: 111474, цена: 1.100,00
 са попустом: 880,00 

Књига се заснива на меморандуму који је југословенски амбасадор Сава Н. Косановић 
1947. упутио Влади САД. У меморандуму је објашњавао деловање католичких организа-
ција у Хрватској током Другог светског рата, а пре свих Католичке акције, на које је загре-
бачки надбискуп Степинац имао непосредни утицај, као и клерикалне и шовинистичке 
штампе, која је предњачила у нападима на југословенске власти и на Српску православну 
цркву. Уводну студију написао је проф. др Дарко Танасковић

ЗРно РАТА (II издање)
Д. Вујачић
Броширано, ф. 14×22,5 cm, 290 стр. 
шифра: 111501, цена: 990,00
 са попустом: 693,00 

Аутор Драган Вујичић књигом Зрно рата подигао је споменик косовским ју-
нацима, пре свега неустрашивим борцима Треће армије. На челу колоне јунака 
и мученика је пуковник Вељко Ловре, следи генерал Божидар Делић, коман-
дант бесомучно бомбардоване српске ратне јединице, па генерали Лазаревић, 
Стојимировић, али и Николај Виторович Стасков и маршал Алексејев. 

Нижу се подвизи данас заборављених хероја и хероина – заставника Добривоја 
Стојановића, лекара Горан Здравковића, Ив Ен Прентис, Симониде, Слађане 
Станковић, Марије Милић, Радмиле Анђелковић, низа војника и цивила... 

Њихове судбине дирају у срце. Како су храбро живели! А нас ова књига данас 
подсећа шта и кога и не смемо да заборавимо.

АеРодРом ГоЛУБоВЦи – од АГРеСиЈе до СеЦеСиЈе
Л. Кастратовић
Броширано, ф. 14×22,5 cm, 302 стр. 
шифра: 111483, цена: 1.485,00
 са попустом: 891,00 

Библиографски и мемоарски садржај овог дела бележи приватни и професионал-
ни пут генерала Луке Кастратовића, команданта ваздухопловне базе и Аеродрома 
„Голубовци” у Подгорици за време НАТО агресије на СРЈ и касније ангажовање у 
Покрету за заједничку европску државу Србију и Црну Гору. Тежиште књиге усмерено 
је на анализу догађаја у Црној Гори 1999, припрему за сецесије и на саму сецесију. Ово 
сведочење намењено је генерацијама које долазе, да се надахну подвизима предака, 
а савременици и истраживачи ће наћи подстицај за истраживања политичке и војне 
историје Србије и Црне Горе тог периода.

ново

ново

ново

СВЕДОК
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Стојан Коњиковац

СЕЋАЊЕ НА ХЕРОЈСКУ 
549. МОТОРИЗОВАНУ БРИГАДУ

ПРИЗРЕНСКА 
БРИГАДА  
1998–1999.

160 mm 160 mm11 mm

Призренска бригада 1998–1999  
– Сећање на херојску 549. моторизовану бригаду 

суочава нас са дуго занемариваном стварношћу  
– ратом на Косову и Метохији 1999. године.  

И сам непосредни учесник те драме, аутор Стојан 
Коњиковац, генерал у пензији, приказује борбена 
дејства на Паштрику. Напори наше војске која је 

спречила копнени продор Шиптара  на  Паштрику, 
упркос томе што је била суочена са апсолутном 

премоћи НАТО авијације и непрекидним снажним 
ударима на тлу, описани су из дана у дан, 

остављајући нас у неверици пред тежином жртве 
који су војници поднели.

БиТкА ЗА пАшТРик, 
СеЋАЊА УчеСникА 1999.
Приредио Р. Мутавџић
Тврди повез 
ф. 16×23 cm, 160 стр.  
шифра: 111450, цена: 715,00
 са попустом: 500,50 

БиТкА нА кошАРАмА, 
СеЋАЊА УчеСникА 1999.
Приредио Р. Мутавџић
Тврди повез 
ф. 16×23 cm, 288 стр.
шифра: 111456, цена: 1.210,00
 са попустом: 847,00 

Приредио Раденко Мутавџић

БИТКА ЗА 
ПАШТРИК
СЕЋАЊА УЧЕСНИКА 1999.

Друго издање
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Битка на Паштрику, позната и као операција „Стрела”, јесте ваздушно-копнена битка између припадника  
549. моторизоване бригаде, 55. граничног батаљона и делова других јединица Приштинског корпуса и Војске 
Југославије против шиптарских терориста такозване Ослободилачке војске Косова, НАТО снага и регуларне 
војске Републике Албаније, вођена од 26. маја до 10. јуна 1999. године на југословенско-албанској граници, 
током НАТО агресије на СР Југославију.

Непријатељ је, после неуспелих покушаја да преко карауле „Кошаре” изврши копнену инвазију на Косово 
и Метохију, предузео агресивну војну операцију на Дримско-косовском оперативном правцу, са тежиштем 
напада на тактичком правцу: село Погај – караула „Горожуп” – село Ђонај, с циљем да преко планине Паштрик 
уђе на територију Метохије, пресече комуникацију Ђаковица–Призрен и сломи отпор Војске Југославије на 
првом појасу одбране.

Поред свакодневних напада шиптарских терориста и дејства артиљерије са територије Албаније, НАТО ави-
јација је од 31. маја до 10. јуна дејствовала 24 пута, првенствено по делу планине Паштрик од карауле „Горо-
жуп” до села Планеје, где се налазило истурено командно место 549. моторизоване бригаде. 

Али команда „Нема назад, иза је Србија” зауставила је све покушаје терориста да пробију одбрану већ на 
самој граничној линији. Неуспех непријатеља да оствари циљ претворио је операцију „Стрела” у „Сломљену 
стрелу”, јер су припадници 549. моторизоване бригаде у одсудној одбрани сачували положаје на граници. 
Повукли су се тек после потписивања Кумановског споразума и одлуке о повлачењу снага Војске и Полиције 
Југославије са Косова и Метохије.  

У операцији „Стрела” 549. моторизована бригада имала је 25 погинулих и око 200 рањених припадника. У 
зони Бригаде укупно је погинуло 87, а рањено и повређено око 300 припадника. Велики број бораца био је 
повређен од силине бомбардовања НАТО авијације, иако нису директно погођени.
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160 mm 160 mm9 mm

Приредио Раденко Мутавџић

БИТКА НА 
КОШАРАМА
СЕЋАЊА УЧЕСНИКА 1999.

160 mm 160 mm15 mm
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Битка на Кошарама је ваздушно-копнена битка између Војске Југославије и шиптар ске  
терористичке такозване Ослободилачке војске Косова, НАТО снага и регуларне војске Ре-
публике Албаније. Битка је вођена од 9. априла до 10. јуна 1999. године у ширем рејону  
карауле „Кошаре”, на југословенско-албанској граници, током НАТО агресије на СР Југо-
славију. 

Непријатељским снагама супротставили су се припадници 53. граничног батаљона, 
2. моторизованог батаљона 125. моторизоване бригаде, борбене групе 63. падобранске и 
72. специјалне бригаде, делови других јединица Приштинског корпуса и Војске Југослави-
је и добровољци из Србије, Русије и више других земаља. 

Циљ непријатеља био је да преко Кошара изврши копнену инвазију на простор Метохије, 
пресече снаге Војске Југославије између Ђаковице и Призрена и овлада територијом Ко-
сова и Метохије. 

Дејства шиптарских терористичких снага на граници, НАТО авијације и артиљерије са те-
риторије Албаније била су даноноћна. Вођене су тешке борбе, али непријатељ није оства-
рио свој циљ. 

Херојским отпором Војске Југославије инвазија непријатељских снага заустављена је на 
самој граници. Положаји су јуначки брањени све до потписивања Кумановског споразума 
и одлуке о повлачењу Војске и Полиције СР Југославије са Косова и Метохије. 

На Кошарама је погинуло 108 припадника Војске Југославије, од тога 18 официра и под-
официра, 50 војника на редовном служењу војног рока, 13 резервиста и 24 добровољца. 

Нека је слава и хвала херојима са Кошара, свима који су живот дали за Србију и свима који 
су се тамо борили. 
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Друго издање

ДНЕВНИК 
РАТНОГ 
ХИРУРГА

Миодраг Лазић

160 mm 160 mm9 mm
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Прожимањем аутентичног сведочења и слике бруталне ратне стварности 

са дубоко проживљеним лирским епизодама и људским емоцијама и стра-

дањем, Дневник ратног хирурга Миодрага Лазића представља првораз-

редни  документ и изворну грађу за будућа историографска, психолошка, 

етичка, медицинска и друга сагледавања овог драматичног периода најно-

вије српске историје. Потврђује да је „сарајевско ратиште” за српски народ, 

у трајању дугом готово четири године, било оно митско место где су подјед-

нако горели земља и небо, а на коме се исказивало јунаштво упоредиво са 

оним херојством наших предака са Зебрњака, Цера и Колубаре, Кајмакчалана 

(1912–1914–1918), те да је утрло јасан пут нашим каснијим војничким под-

визима на Кошарама и Паштрику (у пролеће 1999. године). У томе смислу је 

дневник израстао у оно трајно и преко потребно сведочанство о надљудским 

жртвама и страдању једног херојског дела српског народа. Као такав пред-

ставља и изврстан могући предложак за различите уметничке обраде, те 

свеколико књижевно, филмско и позоришно приказивање окончаних ратних 

догађаја, а изнад свега за обликовање неопходне и трајне „културе сећања” 

на ове велике тренутке наше новије историје.

днеВник РАТноГ ХиРУРГА
М. Лазић
Броширано 
ф. 16×23 cm, 114 стр. 
шифра: 111448, цена: 792,00 
 са попустом: 594,00 

пРиЗРенСкА БРиГАдА  
– СеЋАЊе нА ХеРоЈСкУ  
59. моТоРиЗоВАнУ БРиГАдУ
С. Коњиковац
Броширано, ф. 16х23 cm  
216 стр. шифра: 111490  
цена: 1,815.00
 са попустом: 1,089.00 

Призренска бригада суочава нас 
са дуго занемариваном стварношћу 
– ратом на Косову и Метохији 1999. 
године. И сам непосредни учесник 
те драме, аутор Стојан Коњиковац, 
генерал у пензији, приказује бор-
бена дејства на Паштрику. Напори 
наше војске, која је спречила копне-
ни продор Шиптара на Паштрику уп-
ркос томе што је била суочена са ап-
солутном премоћи НАТО авијације 
из ваздуха и непрекидним снажним 
ударима на тлу, описани су из дана 
у дан, остављајући нас у неверици 
пред тежином жртве коју су војници 
и њихове старешине поднели.

ново

РАТНИК
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Драгољуб Ојданић

ПРИВРЕМЕН ОДЛАЗАК АЛБАНАЦА  
С КОСОВА И МЕТОХИЈЕ 1999. ГОДИНЕ

РЕЖИРАЊЕ 
ХУМАНИТАРНЕ 
КАТАСТРОФЕ

160 mm 160 mm16 mm

Истину ваља упорно доказивати јер је агресор наметнуо своје виђење 
рата 1999. и јер је то на неки начин легализовао оптужбом руководства 
СРЈ, ВЈ и МУП-а Србије. Од наметнуте и неосноване кривице Србија и 
српски народ тешко ће се опоравити, јер ће процес преовладавања, 
па и победе истине вероватно дуго трајати. Аутор студије упозорава да 
су агресор и сепаратисти организовали и спровели излазак албанског 
становништва са Косова и Метохије, а да Србија и Војска Југославије у 
томе нису учествовале. Поштовања је вредан рад аутора у условима 
притвора, када је остао усамљен у идеји да се о тој теми изради ек-
спертска анализа, са којом ће се изаћи пред Хашки трибунал. Урађен 
је огроман број карата и прегледа, који садрже изузетно велики број 
података из изворне борбене документације Треће армије и њеног 
Приштинског корпуса.

пРишТинСки коРпУС 1998–1999,  
Сведочења ратних команданата
Приредила Д. Марковић

Тврди повез, ф. 16×23 cm, 184 стр.  
шифра: 111391, цена: 550,00
 са попустом: 385,00 

РАТни дАни РАТне моРнАРиЦе 
дневник 23. март – 16. јун 1999.
Б. Антић

Броширано, ф. 16×23 cm, 272 стр.  
шифра: 111418, цена: 770,00
 са попустом: 539,00 

ГенеРАЛ неБоЈшА пАВкоВиЋ  
– СВедочеЊА  иЗ финСке
Д. Марковић, Р. Мутавџић

Броширано, ф. 16×23 cm, 144 стр.  
шифра: 111441, цена: 792,00 
 са попустом: 554,40 

Скок нА СЛАТинУ – Руски батаљон  
на косову и метохији
Приредио М. Тохољ

Броширано, ф. 16×23 cm, 316 стр.  
шифра: 111419, цена: 1.226,50
 са попустом: 735,90 

миРиС БАРУТА и СмРТи  
нА коСоВУ и меТоХиЈи  
1998. Године
Н. Павковић

Броширано, ф. 16×23 cm, 640 стр.  
шифра: 111420, цена: 2.629,00
 са попустом: 1.840,30   

Ратни дневник команданта 
Треће армије Војске Југославије
ТРеЋА АРмиЈА СедАмдеСеТ 
оСАм дАнА У ЗАГРЉАЈУ 
„миЛоСРдноГ АнЂеЛА” 
Н. Павковић

Комплет: Тврди повез  
ф. 16×23, 2.228 стр. 
шифра: 111390
цена: 5.550,00
са попустом: 3.850,00 

РеЖиРАЊе ХУмАниТАРне 
кАТАСТРофе – Привремен одлазак 
Албанца с Косава и Метохије 1999. године 
Драгољуб Ојданић

Броширано, ф. 16×23 cm, 308 стр.  
шифра: 111457, цена: 1,320.00
 са попустом: 858,00 
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ЈУРИШНИБАТАЉОНИ1940/41.

Душан M. БабацБранко Јевтић
У Србији се појам четовање од старина односио на посебан начин ратовања у ком мање, инфериорније снаге на отвореном пољу избегавају сударе са надмоћнијим противником, а јавља се и као синоним за герилу и мали рат. Четовање је било увод у Први српски устанак, док се народ није масовно дигао на Турке. Преводећи један пољски рад о партизанском ратовању, Матија Бан га је прилагодио потребама у Србији и партизанско ратовање изједначио са четовањем, те 1848. у Београду објавио „Правило о четничкој војни”. Капетан стајаће војске Љубомир Ивановић дао је, 1868, историјски преглед четовања, навео разлику између четовања и малог рата, као и предлоге за организацију чета и начин дејства. Прва практична искуства уследила су у рату против Турске 1876–1878, а затим и у сукобима који су започели „комитском акцијом”, пре избијања балканских ратова, као и током ратова 1912–1918 године. Српска ратна служба из 1911. године под четничким ратовањем подразумева акције малих јединица (чета) у позадини непријатељског фронта. Исте одредбе предвиђа Ратна служба Југословенске војске од 1919. и 1922. године. Њих је заменио званичан Упут за четничко ратовање из 1929, који том виду ратовања поставља много шире задатке. То су акције малих јединица које, избегавајући дуготрајну упорну борбу, теже да нанесу непријатељу што више губитака и да омету извршење намераване акције. Може се изводити на већој или мањој просторији, са већом или мањом групом, па и са целом војском, у вези или без везе са трупама на фронту. Основни вид борбе је напад. Упут разликује герилу и четничко ратовање. 

У освит новог рата и у Краљевини Југославији се, као и у другим земљама, осетила потреба за јединицама које би на фронту и у његовој позадини реализовале „специјалне задатке”. Узоре за њихово формирање војска је нашла у јуришним јединицама из Првог светског рата и у четничким јединицама из времена „четничке акције” у Старој Србији и Македонији.
Уочавајући значај ових јединица, Краљевина Југославија реаговала је брже него друге армије. У пролеће 1940. године приступило се њиховом формирању. Већ сама организација (у свакој Армији по један батаљон) показивала је да оне неће бити употребљене као целина, већ по мањим групама, за „специјалне” акције од којих се очекивало да реше тактичке задатке које класичне војне формације нису у стању. Априла 1940. у саставу Југословенске војске организована је Четничка команда, која је у јуну 1940. названа Јуришна команда, да би априла 1941. поново добила свој ранији назив. Имала је штаб и шест батаљона. Ови батаљони били су намењени за диверзантске акције у позадини непријатељског фронта, али захваћена општим расулом Југословенске војске, и поред појединачних примера јунаштва, није имала значајнијег утицаја на исход рата.Без обзира што ове јединице нису дале одлучујуће резултате у краткотрајном Априлском рату, биографски подаци старешина указују да се дух јуришних (четничких) јединица пренео на јединице Југословенске војске у Отаџбини и био инспирација и подстрек у њиховој борби, чиме су ове јединице оправдале сврху свог формирања.

205 mm100 mm 100 mm205 mm13 mm

ЈУРИШНИ
БАТАЉОНИ
1940/41.

Душан M. Бабац
Бранко Јевтић

У Србији се појам четовање од старина 
односио на посебан начин ратовања у ком 
мање, инфериорније снаге на отвореном 
пољу избегавају сударе са надмоћнијим 
противником, а јавља се и као синоним за 
герилу и мали рат. Четовање је било увод 
у Први српски устанак, док се народ није 
масовно дигао на Турке. 
Преводећи један пољски рад о партизанском 
ратовању, Матија Бан га је прилагодио 
потребама у Србији и партизанско 
ратовање изједначио са четовањем, те 1848. 
у Београду објавио „Правило о четничкој 
војни”. Капетан стајаће војске Љубомир 
Ивановић дао је, 1868, историјски преглед 
четовања, навео разлику између четовања и 
малог рата, као и предлоге за организацију 
чета и начин дејства. Прва практична 
искуства уследила су у рату против Турске 
1876–1878, а затим и у сукобима који 
су започели „комитском акцијом”, пре 
избијања балканских ратова, као и током 
ратова 1912–1918 године. Српска ратна 
служба из 1911. године под четничким 
ратовањем подразумева акције малих 
јединица (чета) у позадини непријатељског 
фронта. Исте одредбе предвиђа Ратна 
служба Југословенске војске од 1919. и 1922. 
године. Њих је заменио званичан Упут за 
четничко ратовање из 1929, који том виду 
ратовања поставља много шире задатке. То 
су акције малих јединица које, избегавајући 
дуготрајну упорну борбу, теже да нанесу 
непријатељу што више губитака и да омету 
извршење намераване акције. Може се 
изводити на већој или мањој просторији, 
са већом или мањом групом, па и са целом 
војском, у вези или без везе са трупама на 
фронту. Основни вид борбе је напад. Упут 
разликује герилу и четничко ратовање. 

У освит новог рата и у Краљевини 
Југославији се, као и у другим земљама, 
осетила потреба за јединицама које би на 
фронту и у његовој позадини реализовале 
„специјалне задатке”. Узоре за њихово 
формирање војска је нашла у јуришним 
јединицама из Првог светског рата и 
у четничким јединицама из времена 
„четничке акције” у Старој Србији и 
Македонији.
Уочавајући значај ових јединица, Краљевина 
Југославија реаговала је брже него друге 
армије. У пролеће 1940. године приступило 
се њиховом формирању. Већ сама 
организација (у свакој Армији по један 
батаљон) показивала је да оне неће бити 
употребљене као целина, већ по мањим 
групама, за „специјалне” акције од којих се 
очекивало да реше тактичке задатке које 
класичне војне формације нису у стању. 
Априла 1940. у саставу Југословенске војске 
организована је Четничка команда, која је 
у јуну 1940. названа Јуришна команда, да 
би априла 1941. поново добила свој ранији 
назив. Имала је штаб и шест батаљона. Ови 
батаљони били су намењени за диверзантске 
акције у позадини непријатељског 
фронта, али захваћена општим расулом 
Југословенске војске, и поред појединачних 
примера јунаштва, није имала значајнијег 
утицаја на исход рата.
Без обзира што ове јединице нису дале 
одлучујуће резултате у краткотрајном 
Априлском рату, биографски подаци 
старешина указују да се дух јуришних 
(четничких) јединица пренео на јединице 
Југословенске војске у Отаџбини и био 
инспирација и подстрек у њиховој борби, 
чиме су ове јединице оправдале сврху свог 
формирања.

СРБи – АмеРички РАТни ХеРоЈи
Д. М. Бабац 
Броширано
ф. 21×26 cm, 460 стр. 
шифра: 111377
цена: 1.210,00
 са попустом: 847,00 

СРБи – РУСки ВоЈни 
ЗАпоВедниЦи од ВРеменА 
пеТРА ВеЛикоГ до 
окТоБАРСке РеВоЛУЦиЈе
Д. М. Бабац
Броширано 
ф. 21×26 cm, 208 стр.  
шифра: 111345  
цена: 990,00
 са попустом: 693,00 

СРпСкА ВоЈСкА У РАТУ СА 
БУГАРСком 1885–1886, са 
приповеткама Бранислава 
Нушића
Д. М. Бабац 
Броширано
ф. 20×23 cm, 208 стр. 
шифра: 111322
цена 880,00 
 са попустом: 616,00 

СРБи – чУВАРи ГРАниЦе 
ХАБЗБУРшке монАРХиЈе
Д. М. Бабац
Броширано, ф. 21×26 cm, 316 стр. 
шифра: 111433, цена: 2.013,00
 са попустом: 1.409,10 

ЈУРишни БАТАЉони 1940–41
Д. М. Бабац, Б. Јевтић
Броширано, ф. 21×26 cm, 248 стр. 
шифра 111500, цена: 1.980,00
 са попустом: 1.386,00 

Јуришни батаљони 1940–41. први пут широј јав-
ности дају целовиту слику о овим специјалним једини-
цама. На свеобухватан начин њен садржај води кроз 
свет „неконвенционалног” и „малог” рата, преко узора 
до практичних претходника ових јединица. Као плод 
темељитих истраживања, на оригиналној архивској 
грађи, читаоцима су представљени и подаци о обуци и 
попуни ових јединица, као и реконструкција учешћа у 
Априлском рату сваког појединачног батаљона. Књига 
је илустрована ексклузивним фотографијама, од којих 
велики део до сада није публикован.

ново
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ПОСЕБНА ИЗДАЊА

ЗАдЊА ЛиниЈА  
одБРАне

Група аутора
Броширано  

ф. 18×26 cm, 370 стр. 
шифра: 111476  

цена: 660,00 
 са попустом: 462,00 

ЗАДЊА ЗАДЊА ЛИНИЈА ОДБРАНЕ
СПОМЕН-КЊИГА
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Овом спомен-књигом Удружење бораца ратова од 
1990. године Црне Горе одаје признање саборцима 
палим у одбрани отаџбине и свог народа у ратовима 
1990/1999. и поставља задњу линију одбране њихо-
вог имена и дела од кривотвораца новије историје. 
Књига сведочи о свирепој игри великих сила са ма-
лима и трагедији малих које је туђин нахранио мр-
жњом да кидишу једни на друге и сами себе поко-
ре. Тим Удружења бораца трудио се да прикупи што 
више података о погинулим саборцима и околности-
ма њихове погибије, доприносећи одговорнијем од-
носу према војницима палим у ратовима 1990/1999, 
њиховим породицама и историјској истини.

Спомен-СоБе
М. Милкић, Д. Денда,  
М. Мраовић, М. Јовелић

Тврди повез 
ф. 23×23 cm, 640 стр.  
шифра: 111430, 
цена: 3.080,00
 са попустом: 2.156,00 

ЈУнАЦи оТАџБине  
– Спомен-књига

Тврди повез 
ф. 23×22 cm, 370 стр. 
шифра: 111429 
цена: 660,00
 са попустом: 462,00 

ВеЛики РАТ – 
ЗАпиСАно У кАменУ,  
Споменици и гробља 
палих у Великом рату
Б. Богдановић
Тврди повез 
ф. 23×21 cm, 556 стр. 
шифра: 111394 
цена: 3.960,00
 са попустом: 2.772,00 

попиС ВоЈниХ и ЦиВиЛниХ ГУБиТАкА кРАЉеВине 
СРБиЈе У ЉУдСТВУ У пРВом СВеТСком РАТУ
Архивска грађа Војног архива (ЦД издање)
шифра: 111428,  цена: 180,00 
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шАЈкАшкА, СРЦе 
СРпСке ВоЈВодине
П. Ђурђев, А. Ђурђев
Тврди повез,  
ф. 23×29 cm, 268 стр. 
шифра: 111415 
цена: 2.530,00
 са попустом:  
 1.771,00 

АУТО-ЈЕДИНИЦЕ  
У ЈУГОСЛОВЕНСКОЈ  
ВОЈСЦИ (1918–1941)

Далибор Денда

Војни аутомобилски транспорт доживео је 
велику афирмацију у Првом светском рату. 
Код милионских армија јавила се потреба 

за маневрисањем на већим удаљеностима и 
пространствима. За тим није заостајала ни српска 
војска. Штавише њој припада и слава иноватора 
у области аутомобилског транспорта трупа ради 
интервенције на бојном пољу. Искуства стечена 

у балканским ратовима и Првом светском 
рату послужила су као основа за организацију 
аутомобилске службе у југословенској војсци. 
Развој моторизације и војног аутомобилског 
транспорта у свету утицао је и на то да војни 
фактор буде кључни за развој аутомобилске 

индустрије у Краљевини Југославији. 
Хронолошки приказ обухвата период од појаве 
првих планова о проширењу и реорганизацији 

ауто-јединица у војсци до завршетка 
Априлског рата 1941. и реконструкције учешћа 
југословенских аутомобилских јединица у њему. 

Драгоцене податке чине портрети личности 
значајни за процес изградње ауто-јединица 
у југословенској војсци и за реконструкцију 

организације и тока обуке.
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БРАЋА по оРУЖЈУ 
Б. Богдановић
Тврди повез
ф. 23×31 cm, 568 стр. 
шифра: 111330
цена: 3.575,00 
 са попустом:  
 2.502,50 

АУТо-ЈединиЦе У ЈУГоСЛоВенСкоЈ ВоЈСЦи (1918–1941)
Д. Денда
Броширано, ф. 20,5×23,5 cm, 352 стр., шифра: 111465  
цена: 2.420,00  са попустом: 1.694,00 

Војни аутомобилски транспорт доживео је велику афирмацију у Првом 
светском рату, када се код милионских армија јавила потреба за маневри-
сањем на већим удаљеностима и пространствима. За тим није заостајала 
ни српска војска. Хронолошки приказ обухвата период од појаве првих пла-
нова о проширењу и реорганизацији ауто-јединица у војсци, па до завр-
шетка Априлског рата 1941. и реконструкције учешћа југословенских ауто-
мобилских јединица у њему. Драгоцене податке садрже портрети личности 
значајних за процес изградње ауто-јединица у југословенској војсци, али и 
за реконструкцију организације и тока обуке.

копненА ЗонА БеЗБедноСТи – II иЗдАЊе / М. Симовић
Броширано, ф. 16×23 cm, 460 стр., шифра: 111480  

цена: 1.210,00  са попустом: 847,00 

Аутентична анализа и сведочење учесника догађаја на једном кризном делу те-
риторије Републике Србије доживела је и друго издање. Поред догађања у време 
сукоба 2000/2001. године, аутор генерал-потпуковник Симовић посебну пажњу 
придаје и ономе што се дешавало у време након успостављања мира на том прос-
тору. Будући да је као командант испољио низ значајних војничких способности и 
хуманих потеза према становништву, без обзира на националну припадност, то је 
умногоме допринело да безбедносна ситуација на том трусном подручју у дужем 
временском периоду буде стабилна. 

Догађаји у књизи описани су на основу одговарајућих докумената и личног 
учешћа аутора.

РоднА РАВнопРАВноСТ
Ј. Шарановић. З. Килибарда, Ј. Марчек
Броширано, ф. 16×23 cm, 282 стр. 
шифра: 111473, цена: 1.650,00 
 са попустом: 1.155,00 

Књига аргументовано демистификује пред-
расуде о непримерености женске природе 
захтевима војне професије и кроз осврт на на-
слеђено стање, пређени пут и достигнућа иден-
тификује примере добре праксе, истовремено 
не оклевајући да укаже и на сумњиву сврху 
појединих решења. Кључно питање које се ис-
тражује у монографији јесте: куда и како даље 
на плану родне равноправности, како да она не 
постане сама себи сврха, већ да отвара додат-
не могућности за унапређење функционисања 
војне организације. А то је и једно од кључних 
питања развоја друштва уопште.

ново

ново

ново

ПОСЕБНА ИЗДАЊА
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дРЖАВнА УпРАВА и УпРАВЉАЊе 
ЉУдСким РеСУРСимА
И. Т. Лазовић
Броширано, ф. 14×21 cm, 320 стр.
шифра: 111434, цена: 880,00
 са попустом: 616,00 

АСимеТРичне фоРме 
УГРоЖАВАЊА БеЗБедноСТи нА 
пРимеРУ ЈУГоиСТочне еВРопе
Група аутора
Броширано, ф. 16×23 cm, 448 стр. 
шифра: 111435, цена: 1.320,00
 са попустом: 924,00 

Ивица T. Лазовић 

Државна управа  
и управљање  

људским ресурсима 

Да би се боље разумело одређено друштво, држава, 
народ, потребно је разумети и систем државне управе 

у конкретном историјском тренутку. Процеси који 
се дешавају у државној управи нису изоловани, већ 
су најчешће део ширих кретања, те их је потребно и 

упоредно посматрати и анализирати. 
Да би се разумела управа, неопходно је одредити је 
и дефинисати, јер ни ту не постоји подразумевање 

или слагање. Након тога отвара се и питање ко чини 
управу, односа у управи и уређења тих односа. Дакле, 
долази се до питања људи у управи, као најважнијих 
чинилаца овог система. Међутим, и тај однос је био 

врло турбулентан и представљао је одраз друштвених, 
политичких и економских околности. Од класичног 
бирократског организовања управе, до новог јавног 

менаџмента и добре управе пређен је дугачак пут. На 
све то утицали су бројни фактори, од технолошких 

проналазака, интернета до глобализације. 

140 mm 140 mm15 mm

АСИМЕТРИЧНЕ ФОРМЕ  
УГРОЖАВАЊА БЕЗБЕДНОСТИ 

НА ПРИМЕРУ 
ЈУГОИСТОЧНЕ ЕВРОПЕ

МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ
УНИВЕРЗИТЕТ ОДБРАНЕ
Институт за стратегијска истраживања

И поред значајног напора на унапређењу безбедности и стабил-
 ности на европском простору, чињеница је да он није поштеђен
деструктивних тенденција транснационалних процеса. Доми-
 нација асиметричних изазова, ризика и претњи чији су садржај,
 појавни облици и домети све мање предвидиви, представља
 главно обележје процеса који угрожавају не само безбедност
 Европе већ и безбедност читавог света. Исто тако, премда су
 након ратова деведесетих година учињени значајни напори на
превенцији конфликата и изградњи мира у Југоисточној Евро-

 пи, специфична комбинација историјског и политичког наслеђа,
транзициони процеси, економске тешкоће, као и слабост инсти-

 туција учинили су да регион Југоисточне Европе у безбедносном
 смислу и даље представља нарочито осетљив простор, што доста
 отежава и успорава његову пуну безбедносну консолидацију.

160 mm 160 mm20 mm

Озбиљно, објективно и у научностручном смислу сугестивно, 

аутори су проблематици приступили на системски, свеобухватан 

и интердисциплинаран начин. Иако je реч о релативно новом и 

недовољно истраженом феномену, уместо поновног разматрања и 

реинтерпретације аналитичара са Истока и Запада о хибридном рату, 

аутори на оригиналан начин феномен сагледавају из перспективе 

мале земље која се у својој историји суочавала са различитим 

манифестацијама хибридног ратовања и пре његове актуелизације и 

популаризације у последњој деценији 21. века.

Дело се одликује посебним стилом излагања, занимљивом структуром 

и тежњом да обавести, анимира и едукује. Због непролазне актуелности 

разматрања о рату, дело ће бити драгоцена помоћ аналитичарима 

и студентима у домену наука о одбрани, као и онима који се баве 

практичним питањима и трагањем за одговорима како се супротставити 

хибридним претњама.

Пуковник Вангел Милковски

ХИБРИДНИ РАТ

160 mm 160 mm19 mm

Др Мирослав Митровић
Др Небојша Николић

МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ
УНИВЕРЗИТЕТ ОДБРАНЕ
Институт за стратегијска истраживања
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Милован Суботић
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МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ
УНИВЕРЗИТЕТ ОДБРАНЕ
Институт за стратегијска истраживања

Монографија колеге Суботића представља систематизовану научну обраду 

свих релевантних форми утицаја на феномен савремених миграција, од како их 

назива аутор „земаља извора“, преко „земаља тока“, до „земаља ушћа“.

Проф. др Љубиша Деспотовић, научни саветник

Kњига представља редак пример мултидисциплинарности приступа и 

избалансираности у одговору на једно од највећих људских померања у новијој 

историји.

Проф. др Станислав Стојановић

Суботић нас суочава са највећом од свих бојазни које блискоисточни мигрантски 

талас изазива код европских староседелаца – страхом од исламизације Старог 

континента. Суботићева пронициљива контемплација овог питања навешће 

читаоце да и сами дају одговор на питање постоје ли објективни разлози за 

страх, или се корен ове зебње крије у нама самима?

Доц. др Владимир Ајзенхамер

миГРАЦиЈе и екСТРемиЗАм
М. Суботић
Броширано, ф. 16×23 cm, 336 стр. 
шифра: 11496, цена: 3.960,00  
 са попустом: 2.376,00 

Миграције и конфликтност одувек су ишли под руку, сеобе су стварале де-
обе, које су у новијем времену превасходно обележене различитим културним 
(неки би рекли и цивилизацијским) контекстом. Култура, са низом својих особе-
ности, верни је пратилац миграторних токова и истовремено њен детермина-
тив. Културе које су долазиле од неког другог (стране културе) прихватане су или 
одбациване у зависности од критеријума (система вредности) према којима су 
процењиване. Исто је и данас с миграцијама које су обележиле почетак 21. века.

ХиБРидни РАТ
М. Митровић, Н. Николић

Броширано, ф. 16×23 cm, 400 стр. 
шифра: 11509, цена: 2.970,00  

 са попустом: 1.782,00 

Аутори у овој књизи дају оригиналан поглед на физиономију хибридног рата, 
која се огледа у доприносу дефинисања концепта, садржаја и модела деловања. 
Иако je реч о релативно новом и недовољно истраженом феномену, уместо по-
новног разматрања и реинтерпретације аналитичара са Истока и Запада о хибри-
дном рату, аутори на оригиналан начин сагледавају овај феномен из перспективе 
мале земље која се у својој историји суочавала са различитим манифестацијама 
хибридног ратовања и пре његове актуелизације и популаризације у последњој 
деценији 21. века.

ново

ново

ФОКУС
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СУдиЈА У ЗемЉАмА  
БеЗАкоЊА
К. Карпхамар
Броширано, ф. 14×21 cm, 224 стр. 
шифра: 111440, цена: 1.232,00
 са попустом: 862,40 

 „Косово и Метохија”

едиција „искуство ратовања”

У Зони УнишТеЊА – 
РАТни пУТ 5. РАкеТноГ 
диВиЗионА
З. Ђорђевић
Броширано 
ф. 14×21 cm, 256 стр. 
шифра: 111447
цена: 1.265,00  
 са попустом: 885,50 

...Времена, места и учесници догађаја, као и детаљи 
из периода ратног сукоба 1999, описани су са беспре-
корном војностручном тачношћу. То се посебно одно-
си на тренутке борбе са непријатељском авијацијом, 
тешкоћама око поседања ватрених положаја и вели-
ким напрезањима око отклањања кварова на борбе-
ној техници. У опису људи уочава се њихова жеља да 
постигну што боље резултате у борби, при чему импо-
нује жеља млађих старешина и припадника резервног 
састава да у ратном времену побољшају своју оспо-
собљеност и на тај начин повећају борбену готовост 
целе јединице.

Аутор у приповедању инсистира на што веродостој-
нијем опису разних ситуација и понашања људи. У 
неким, чак и најтежим тренуцима извире духовитост, 
која тексту даје топлину и осликава део генетског на-
слеђа понашања непокорног српског народа.

коСоВо и ЗАпАдни БАЛкАн  
Питање регионалне стабилности и 

европске безбедности
Б. Бојовић

Броширано, ф. 17×21 cm, 74 стр.
шифра: 111311, цена: 297,00  

 са попустом: 207,90     

– Репринт – 

Потпуковник Петар Ив. Остојић

ТАЈНИ НЕПРИЈАТЕЉИ

ТАЈни непРиЈАТеЉи
А. Миленковић

Броширано 
ф. 14х20,5 cm, 210 стр. 
шифра: 111497 
цена: 880,00
 са попустом: 616,00 

 „Репринт”

ново

ЕДИЦИЈА

ЕДИЦИЈА

Прво издање 1931. представља искорак у војној литератури тог 
времена и наглашава значај и углед српске војнообавештајне службе 
Краљевине Југославије. Књига обухвата целу сложену област обавештај-
не службе, значај, развитак, организацију, органе, средства, тајне агенте 
и њихово регрутовање, награде итд. Нарочито интересантни су бројни 
примери из реалног живота о раду класичних шпијуна.
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коЗАРА БРод поСеБне нАмене
Д. Стричић

Тврди повез  
ф. 23×21 cm, 112 стр. 
шифра: 111454 
цена: 550,00 
  са попустом: 385,00  

СЛУчАЈ РАнкоВиЋ 
ИЗ АРХИВА КОС-а  
(II издање)
С. Ковач, Б. 
Димитријевић,  
И. Поповић Григоров 

Броширано 
ф. 15×23 cm, 548 стр.  
шифра: 111316 
цена: 1.210,00 
 са попустом: 847,00 

ениГмА и РАТ У 
ЈУГоСЛАВиЈи
С. Ковач 

Броширано 
ф. 15×23 cm, 228 стр.  
шифра: 111376 
цена: 660,00 
 са попустом: 462,00 

У ко РАк С ВРе ме ном 
МО и ВС на пу ту  
објек ти ви за ци је 
род не рав но прав но сти
Ј. Ша ра но вић, 
З. Ки ли бар да

Тврди повез 
ф. 17×24 cm, 400 стр.  
срп ски и ен гле ски 
шифра: 111260 
 цена: 440,00 

АфРичке СВеСке 
и дРУГе ЉУдСке 
БеЛешке
М. Пајовић 

Броширано 
ф. 15×23 cm, 256 стр.  
шифра: 111369  
цена: 720,00 
 са попустом: 554,40 

ВиТешкА ВРеменА  
Етички и хумани 
кодекс ратовања 
у Србији
Г. Милошевић

Тврди повез 
ф. 21×30 cm, 152 стр.
шифра: 111044
 цена: 330,00 

СРпСки ВоЈни  
САниТеТ
З. Весић, Б. Поповић

Тврди повез 
ф. 24×32 cm, 208 стр.
кутија, кеса
шифра: 111084 
цена: 1.100,00 
 са попустом: 770,00 

мАРш нА дРинУ 
Ј. Јојић 

Броширано 
ф. 23×21 cm, 224 стр.  
шифра: 111331
 цена: 440,00 

пАд ноЋноГ СокоЛА,  
(II допуњено и измењено 
издање)
С. Голубовић 

Броширано 
ф. 17×24 cm, 404 стр. 
шифра: 111385 
цена: 1.100,00
 са попустом: 770,00 

ВОЈНА ПУБлИЦИСТИКА
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МОЋ  
И  

СИЛА

ВЕЉКО  
БЛАГОЈЕВИЋ

Србија и војни фактор у међународној политици

Књига представља научно утемељен допринос 
разумевању сложеног односа националне 

моћи и војног фактора, који је анализиран у 
комплексном међународном окружењу. Та 
међузависност анализира се у прошлости, 

садашњости и будућности, при чему је у центру 
пажње национално искуство Срба.

Мноштво прикупљених података, као и 
артикулисане опсервације везане за положај 

Србије на међународном плану, биће од 
нарочитог значаја за стратегијско промишљање 

безбедносне и одбрамбене политике, 
истовремено представљајући академски 

допринос креаторима практичне политике.
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У фокусу истраживања је спољнополитичка позиција Титове Југославије у време 

администрације председника Ричарда Никсона (1968–1974). Овај комплексан период 

интензивних билатералних односа Југославије и САД, смештен у контекст хладног 

рата, сагледан је кроз нову концепцију америчке спољне политике детанта. Иако је 

тежиште на спољнополитичком положају Југославије, није пропуштена прилика да 

се укаже и на динамику њеног унутрашњег развоја. Истовремено је разматрана и 

озбиљност позиције коју је заузимала на тадашњој светској политичкој сцени као 

предводник Покрета несврстаних. Захваљујући блоковској подели света и умешности 

детерминисања спољне политике социјалистичка Југославија добила је прилику да се 

у овом периоду добро позиционира у односу на реалну моћ коју је поседовала. 

Књига представља покушај да се направи помак у домаћој историографији, 

расветле кључни догађаји из овог периода и прошире постојећа знања с обзиром на 

малобројност постојеће литературе о датој проблематици. 
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1969–1974.

Геополитички положај Балкана одређен је његовим по-
ложајем у Европи, на тзв. јужноевропском делу и Средо-
земљу. Од три велика полуострва: Апенинског, Балканс-
ког и Пелопонеског, која дају карактеристична обележја 
јужноевропског фронта, Балкан, због своје везе са Малом 
Азијом, заузима централно и најважније место. Балкан се, 
са Малом Азијом и Блиским истоком, налази на споју кон-
тинената старог света – Европе, Азије и Африке. Најкраћи 
копнени прилаз из Европе ка том важном међуконтинен-
талном споју води преко Балкана. Из тог разлога, Балкан је 
најважнији елемент стратегијско саобраћајног чворишта 
између Европе, Азије и Африке, у овом делу где се међу-
собно највише приближавају. Слабе државе, неразвијена 
привреда и сукоби међу балканским земљама и народима, 
одувијек су представљали основну агенду и стратешку 
акцију западних сила: Њемачке, Велике Британије, САД 
и Француске. Не треба заборавити ни повремене улоге 
осталих моћних регионалних држава: Мађарске, Аустрије 
и Италије, посебно Турске. На тој тачки, Србија је најва-
жнија држава, а простор који насељавају Срби – кључни. 
Без „форсирања” тог простора све операције, сви планови 
и акције падају у воду.

Аутори се већ дуже време баве директним проучавањем стра-
тегије националне безбедности, стратешких концепција, 
програма изградње и развоја војног потенцијала Сједиње-
них Америчких Држава. На основу анализе војнодоктри-
нарних ставова америчке владајуће елите током 75 година 
после Другог светског рата, посебно у последњих 30 година, 
у књизи је врло убедљиво приказано да је главна – прили-
ком остваривања спољнополитичких циљева Вашингтона,  
и њихових „животних” интереса широм света – била и остала 
војна сила. Ново допуњено издање ове књиге свакако је ин-
тересантно државним органима, истраживачким и друштве-
ним организацијама, стручњацима за питања међународне 
безбедности, спољне политике.

ВоЈнодокТРинАРнА оСноВА 
СпоЉне поЛиТике СЈедиЊениХ 
АмеРичкиХ дРЖАВА
Ф. Лагидин, С. Афанасјев
Броширано, ф. 15×24 cm, 240 стр.
шифра: 111455, цена: 1.210,00 
 са попустом: 847,00 

УкРАЈинА – моЈ РАТ, ГеопоЛиТички 
днеВник
А. Дугин
Броширано, ф. 15×24 cm, 548 стр.
шифра: 111445, цена: 1.430,00 
 са попустом: 1.001,00 

БеЛА РУС нА коРидоРУ ВеЛикиХ 
РАТоВА
С. Ћукић
Броширано, ф. 15×24 cm, 576 стр.
шифра: 111446, цена: 1.540,00 
 са попустом: 1.078,00 

ЗемЉА БеЗнАЂА – БоСнА и 
БошЊАЦи иЗмеЋУ ЈУче и СУТРА
Џ. Галијашевић
Броширано, ф. 15×24 cm, 488 стр.
шифра: 111444, цена: 1.760,00 
 са попустом: 1.232,00 

ВоЈно-поЛиТички одноСи ЈУГоСЛАВиЈе и САд 1969–1974
Т. Милошевић

Броширано, ф. 15×23,5 cm, 294 стр. 
шифра 111487, цена: 1.210,00

 са попустом: 847,00 

У фокусу истраживања је спољнополитичка позиција Титове Југославије у време ад-
министрације председника Ричарда Никсона (1969–1974). Овај комплексан период ин-
тензивних билатералних односа Југославије и САД, смештен у контекст хладног рата, 
сагледан је кроз нову концепцију америчке спољне политике детанта. Иако је тежиште 
књиге на спољнополитичком положају Југославије, није пропуштена прилика да се укаже 
и на динамику њеног унутрашњег развоја. Презентована је озбиљност позиције коју је 
Југославија као предводник Покрета несврстаних заузимала на тадашњој светској поли-
тичкој сцени. Захваљујући блоковској подели света и умешности детерминисања спољне 
политике, социјалистичка Југославија добила је прилику да се у овом периоду добро по-
зиционира у односу на реалну моћ коју је имала..

моЋ и СиЛА – СРБиЈА и ВоЈни фАкТоР У меЂУнАРодноЈ поЛиТиЦи
В. Благојевић
Броширано, ф. 15×23,5 cm, 452 стр. 
шифра 111494, цена: 5.665,00
 са попустом: 3.399,00 

У комплексном међународном окружењу анализиран је научно утемељен допринос 
разумевању сложеног односа националне моћи и војног фактора. Та међузависност раз-
матра се у прошлости, садашњости и будућности, при чему је у центру пажње национално 
искуство Срба. Мноштво прикупљених података, као и артикулисане опсервације везане 
за положај Србије на међународном плану, биће од нарочитог значаја за стратегијско про-
мишљање безбедносне и одбрамбене политике, истовремено представљајући академ-
ски допринос креаторима практичне политике.

ново

ново

гЕОПОлИТИКА
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одГоВоР ЗА БУдУЋноСТ 
– конСТРУиСАЊе  
БеЗБедноСноГ 
иденТиТеТА
Р. Мутавџић 
Броширано 
ф. 14×21 cm, 312 стр. 
шифра: 111404
цена: 550,00
 са попустом: 385,00 

ТеРоРиЗАм У 
поЛиТичкоЈ и 
пРАВноЈ ТеоРиЈи 
(II доп. изд.)
Р. Гаћиновић
Тврди повез
ф. 14×21 cm, 558 стр. 
шифра: 111258 
цена: 770,00  
са попустом: 539,00 

АмеРичкА ВоЈнА 
СТРАТеГиЈА 
Јуче, данас, сутра
Т. Мирковић
Броширано
ф. 14×21 cm, 426 стр. 
шифра: 111270 
цена: 990,00  
са попустом: 693,00 

ОДГОВОР 
ЗА БУДУЋНОСТ

Раденко МУТАВЏИЋ

Конструисање безбедносног идентитета

За идентитет, процес његовог конституисања, утицај на безбедносне 
праксе и однос између идентитета и безбедности, од осамдесетих година 

прошлог века, посебно после завршетка Хладног рата, нагло расте 
интересовање теорија међународних односа и студија безбедности. 
Значајно одређен историјско-културним и друштвено-политичким 

контекстом, идентитет постаје једна од кључних варијабли 
за разумевање процеса у међународним односима 

и опредељивање актера спољне политике. 

То интересовање подстиче интензивна изградња новог идентитета 
НАТО-а као активног чиниоца промена безбедносног окружења 

у регионалним и глобалним релацијама. Конструкција новог идентитета 
НАТО-а заправо даје доминантан тон у новијем дискурсу безбедносног 

идентитета, који се развија у интензивираном процесу 
(ре)конструкције безбедности у свим нивоима, 

од појединачне, националне и регионалне до глобалне. 

Отуда и ово интересовање за сагледавање ширег процеса враћања 
концепта идентитета у теорије међународних односа 

и студије безбедности, посебно за однос идентитета и безбедности, без 
којих нема ни постојања, ни опстанка једне политичке заједнице. А затим 

и за место и улогу НАТО-а у настајању и очувању трансатлантске 
безбедносне заједнице и његовом утицају на регионалне и глобалне 

безбедносне процесе.

Раденко Мутавџић ради 
у Министарству одбране 
Републике Србије.

Дипломирао је, магистрирао 
и докторирао на Факултету 
политичких наука Универзитета 
у Београду.

Радио је на радију, телевизији, 
у издаваштву и новинама. 

Photo: Taavi Karotammm
HQ Estonian Defence Forces
EDL Magazine Kaitse Kodu!

Ра
де

нк
о 

М
У

ТА
В

Џ
И

Ћ
О

 Д
 Г

 О
 В

 О
 Р

   
З 

А
   

Б 
У

 Д
 У

 Ћ
 Н

 О
 С

 Т

9 788633 506151

СРБиЈА и иЗАЗоВи 
одБРАмБене 
дипЛомАТиЈе
В. Благојевић 
Броширано 
ф. 14×21 cm, 292 стр. 
шифра: 111405
цена: 2.200,00 
са попустом: 1.540,00 

ВоЈнА САРАдЊА 
ЈУГоСЛАВиЈе СА СоВЈеТСким 
САВеЗом 1953–1964. Године 
Поглед из Београда
Н. Петровић 
Броширано 
ф. 17×24 cm, 260 стр. 
шифра: 111358 
цена: 1.815,00
 са попустом: 1.270,50 

еРА РУСкоГ ГАСА  
Гас и глобална безбедност
С. Ђукић 
Броширано 
ф. 15×24 cm, 272 стр. 
шифра: 111357
цена: 990,00
 са попустом: 693,00 

БеЗБедноСне СЛУЖБе 
СВеТА
М. Милошевић, 
З. Срећковић
Броширано 
ф. 17×24 cm, 598 стр. 
шифра: 111228 
 цена: 550,00 

ноВА ГеопоЛиТикА 
РУСиЈе
С. Перишић 
Броширано
ф. 15×23 cm, 304 стр. 
шифра: 111327
цена: 858,00  
 са попустом: 600,60 

Вељко Благојевић

Предлог новог модела организације

 СРБИЈА 
 И ИЗАЗОВИ 

 ОДБРАМБЕНЕ 
ДИПЛОМАТИЈЕ

 СРБИЈА 
 И ИЗАЗОВИ 

 ОДБРАМБЕНЕ 
ДИПЛОМАТИЈЕ
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БеоГРАд кУЛТУРнА 
РиЗниЦА
Б. Вујовић
Тврди повез
ф. 17×24 cm, 513 стр. 
шифра: 110957
цена: 1.650,00
 са попустом: 1.320,00 

BELGRADE CULTURAL 
TREASURY
B. Vujović
Тврди повез
ф. 17×24 cm, 513 стр. 
шифра: 110958
цена: 1.650,00 
 са попустом: 1.320,00 

Тврди повез, ф. 17×24 cm, 
10.500 стр. шифра: 310149
цена: 23.760,00 
 са попустом: комплет 14.256,00 
 појединачни томови: 1.584,00 

1. Источне цивилизације 
2. Живот Грчке 
3. Цезар и Христ  
4. Доба вере (I) 
5. Доба вере (II) 
6. Ренесанса 
7. Реформација 
8. Почетак доба разума 
9. Доба Луја XIV 
10. Волтерово доба 
11. Русо и револуција 
12. Наполеоново доба

цивилизације
истоРија
(12 томова)
В. Дјурант
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ХРАм СВеТоГ САВе У БеоГРАдУ и именоСЛоВ
Група аутора
Тврди повез, ф. 24×32 cm, 1.304 стр. 
шифра: 111070, цена: 5.500,00
 са попустом: 3.300,00 

ХиЛАндАР
С. Милеуснић
Тврди повез, ф. 25×35 cm
400 стр. (на 7 језика)
шифра: 111071, цена: 4.400,00  
 са попустом: 3.080,00 

кУЛТУРнА БАшТинА СРБиЈе, ЦРне 
ГоРе и РепУБЛике СРпСке (3 ТомА)
С. Петковић, Љ. Шево
Тврди повез, ф. 24×29 cm, 771 стр. 
шифра: 310117, цена: 3.300,00
са попустом: 2.640,00  

ВоЈеВАЊе ЗА ВеРУ и оТАџБинУ
Б. Гроздић
Тврди повез, ф. 29×33 cm, 296 стр.
шифра: 110955
цена: 4.400,00 
 са попустом: 3.080,00 

МОНОгРАФИЈЕ
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БоРБени АВиони 
пРВоГ СВеТСкоГ 
РАТА
Д. Цетковић,  
И. Цветковић 

Броширано 
ф. 17×24 cm, 322 стр. 
шифра: 111359 
цена: 1.320,00 
 са попустом: 924,00 

мЛАЗни БоРБени 
АВиони
Д. Цветковић

Броширано 
ф. 17×24 cm, 514 стр. 
шифра: 111293 
цена: 1.540,00 
 са попустом: 924,00 

БомБАРдеРи 
и ЛоВЦи – 
БомБАРдеРи 
СА нАоРУЖАЊем
Д. Цветковић,  
И. Цветковић 
Броширано
ф. 17×24 cm, 518 стр. 
шифра: 111406
цена:  1.650,00 
 са попустом: 1.155,00 

ново
БоРБени АВиони дРУГоГ СВеТСкоГ РАТА
Д. Цветковић, И. Цветковић
Броширано, ф. 16×23 cm, 564 стр. 
шифра: 111475, цена: 1.980,00
 са попустом: 1.386,00 

Борбени авиони првенствено су дизајнирани за борбу са другим авионима у ваздушном 
простору. Описана су 172 борбена авиона из Другог светског рата, по специфичним катего-
ријама и по годинама уласка у оперативну употребу. Њихова главна обележја била су бр-
зина, маневарска способност и мале димензије у односу на друге борбене ваздухоплове, 
што се у војној стратегији и тактици земаља користи за превласт у ваздушном простору у 
конвенционалном начину ратовања.

нУкЛеАРно 
нАоРУЖАЊе – Књига 1
Д. Цветковић, И. Цветковић
Броширано 
ф. 14×20 cm, 158 стр. 
шифра: 111498  
цена: 1.100,00
 са попустом: 660,00 

нУкЛеАРно 
нАоРУЖАЊе – Књига 2

Д. Цветковић, И. Цветковић
Броширано 

ф. 14×20 cm, 156 стр. 
шифра: 111499  
цена: 1.100,00

 са попустом: 660,00 

Нуклеарно оружје је најразорније наоружање које је човек могао да измисли. По неким подацима, на нашој планети 
постоји довољно нуклеарног оружја да се она уништи неколико пута, што је застрашујући податак, а још је страшније 
што се не зна да ли ће га неко и када употребити. У овој књизи су представљене врсте и карактеристике нуклеарног 
наоружања, тренутно активно, потом развојни пројекти, стратегија, тестирање и поштовање споразума о разоружању.

ново

ВОЈНА ТЕХНИКА
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ВАТРено оРУЖЈе У СВеТУ пишТоЉи и 
РеВоЛВеРи – Књига 1
И. Стаменов
Броширано, ф. 23×21 cm, 568 стр. 
ВАТРено оРУЖЈе У СВеТУ пишТоЉи и 
РеВоЛВеРи – Књига 2
И. Стаменов
Броширано, ф. 23×21, 588 стр. 
Комплет: шифра: 111453, цена: 5.940,00
 са попустом: 4.158,00  

ВАТРено оРУЖЈе 
У СВеТУ – Књига 1: 
АУТОМАТИ
И. Ч. Стаменов
Броширано  
ф. 23×21 cm, 444 стр. 
шифра: 111335
цена: 1.320,00 
 са попустом: 924,00 

ВоЈни 
ХеЛикопТеРи 
СВеТА
С. Арсић
Броширано 
ф. 14×20 cm, 132 стр. 
шифра: 111032
 цена: 275,00 

БоРБени 
ХеЛикопТеРи
Д. Цветковић

Броширано  
ф. 17×24 cm, 304 стр. 
шифра: 111276
цена: 990,00 
 са попустом: 594,00 

ВАЗдУХопЛоВно 
БомБАРдеРСко 
нАоРУЖАЊе
Д. Цветковић

Броширано  
ф. 17×24 cm, 314 стр. 
шифра: 111073 
 цена: 440,00 

ВАЗдУшнА моЋ 
АмеРике
А. Радић

Тврди повез  
ф. 17×24 cm, 272 стр. 
шифра: 111010 
 цена: 440,00  

поВРшинСко 
РАкеТно 
нАоРУЖАЊе
Д. Цветковић

Броширано,  
ф. 17×24 c, 350 стр. 
шифра: 111252 
цена: 550,00 
 са попустом: 330,00  

Аутор приказује историју стварања револвера, представља савремене моделе и указује на могућност њиховог даљег раз-
воја. У књизи су обухваћени револвери из Аустрије, Белгије, Бразила, Француске, Италије, Кине, Немачке, Србије, Бугарске, 
Русије, САД, Велике Британије, Чешке и Шпаније. Књига садржи и податке о муницији која се користи за те револвере, а 
посебно су представљени и револвери којима су извршени атентати на познате политичаре. Илустрована са пар стотина 
фотографија, заснована на обиљу података, књига је уистину прави драгуљ за све љубитеље ове врсте наоружања.

ВОЈНА ТЕХНИКАВОЈНА ТЕХНИКА
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• кЊиГА 3 – ЈАпАн
Тврди повез
ф. 20×29 cm, 240 стр. 
шифра: 111050  
цена: 1.320,00 
 са попустом: 1.056,00 

• кЊиГА 4 – иТАЛиЈА
Тврди повез 
ф. 20×29 cm, 160 стр.
шифра: 111052
цена: 1.320,00 
 са попустом: 1.056,00 

• кЊиГА 5 – САд
Тврди повез 
ф. 20×29 cm, 364 стр.
шифра: 111057  
цена: 1.650,00 
 са попустом: 1.320,00 

• кЊиГА 6 – ВеЛикА 
БРиТАниЈА
Тврди повез 
ф. 20×29 cm, 358 стр.
шифра: 111062
цена: 1.650,00 
 са попустом: 1.320,00 

• кЊиГА 8 – фРАнЦУСкА
Тврди повез 
ф. 20×29 cm, 180 стр.
шифра: 111068
цена: 1.320,00 
 са попустом: 1.056,00 

нАоРУЖАЊе пРВоГ 
СВеТСкоГ РАТА – Књига 1
Д. Нешић 
Тврди повез
ф. 20×29 cm, 408 стр. 
шифра: 111408
цена: 2.640,00 
 са попустом: 1.848,00 

Duško Nešić rođen je 24. decembra 1960. godine u Beogradu.
Osnovnu školu i gimnaziju završio je u Lazarevcu.
Diplomirao je 1985. godine,
na Rudarsko-geološkom fakultetu u Beogradu.
Iste godine zaposlio se u JPRB „Kolubara”.
Radi kao glavni rudarski inženjer u „Kolubari Projekt”.
Autor je knjige Katalog raspoložive mehanizacije,
koja je vezana za rudarstvo, kao obtast kojom se bavi.
Živi i radi u Lazarevcu.

иЗВиЂАчи 
ЈУГоСЛоВенСкоГ 
РАТноГ 
ВАЗдУХопЛоВСТВА
Б. Димитријевић

Тврди повез  
ф. 22×30 cm, 172 стр. 
шифра: 111251 
цена: 1.430,00 
 са попустом: 1.001,00 

мине
В. Радић

Тврди повез,  
ф. 20×29 cm, 696 стр.  
шифра: 111043
 цена: 880,00 

нАоРУЖАЊе 
копнене ВоЈСке
С. Арсић

Тврди повез  
ф. 24×34 cm, 162 стр.  
шифра: 110939 
 цена: 550,00  

окЛопни 
ТРАнСпоРТеРи  
1945–2005.
М. Ђорђевић, С. Арсић

Тврди повез,  
ф. 24×34 cm, 432 стр. 
шифра: 110849
цена: 1.100,00 
 са попустом: 880,00 

204. ЛоВАчки 
АВиЈАЦиЈСки пУк   
(II доп. изд.)
Група аутора
Тврди повез
ф. 24×29 cm, 184 стр.  
шифра: 111255 
цена: 1.320,00 
 са попустом: 924,00.

ВОЈНА ТЕХНИКА

нАоРУЖАЊе дРУГоГ СВеТСкоГ РАТА
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ЗБоРниЦи инСТиТУТА ЗА СТРАТеГиЈСкА иСТРАЖиВАЊА
Аутентична издавачка делатност Медија центра „Одбрана” чинилац је образовања и информисања 

припадника Војске Србије, али и шире јавности. Кроз публикације Зборника војно издаваштво даје 
свој допринос широј домаћој и међународној научној заједници и истовремено излази у сусрет по-
требама савременог читаоца. Реализован у сарадњи Медија центра „Одбрана” и Института за стра-
тегијска истраживања Универзитета одбране, војне научне установе која обавља научноистраживачку 
делатност за потребе одбране на пољу друштвених и хуманистичких наука у више научних области, 
овај важан издавачки сегмент доноси и анализира теме од стратешког значаја.

ДРУГИ СВЕТСКИ РАТ  
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Зборник радова

Том 2Том 2
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Зборник радова

Том 1Том 1

ЗБоРник РАдоВА  
„Жене миР и БеЗБедноСТ 
– РоднА АнАЛиЗА  
2010–2015.” 
Група аутора 

Броширано 
ф. 17×24 cm, 200 стр. 
шифра: 111413
цена: 1.969,00  
 са попустом: 1.378,30 

ЗБоРник РАдоВА 
„пРАВоСЛАВЉе и РАТ” 
Приредио Б. Гроздић 

Броширано 
ф. 17×24 cm, 364 стр. 
шифра: 111380
цена: 990,00 
 са попустом: 693,00 

ЗБоРник РАдоВА „дРУГи СВеТСки РАТ – 75 ГодинА кАСниЈе” – Тoм 1
Група аутора

Броширано, ф. 16,5×24 cm, 480 стр. 
шифра: 111512, цена: 1.100,00

 са попустом: 770,00 
ЗБоРник РАдоВА „дРУГи СВеТСки РАТ – 75 ГодинА кАСниЈе” – Тoм 2

Група аутора
Броширано, ф. 16,5×24 cm, 432 стр. 

шифра: 111513, цена: 1.100,00
 са попустом: 770,00   

ЗБоРник РАдоВА „неУТРАЛноСТ и СТРАТешко одВРАЋАЊе 2021–2024”
В. Благојевић
Броширано, ф. 16×23 cm, 276 стр. 
шифра: 111514, цена: 880,00
 са попустом: 616,00 

Зборник радова настао је као резултат истраживања научника ангажованих на истои-
меном пројекту. Он представља покушај да се на систематичан и целовит начин сагле-
дају изазови савремених студија одвраћања, посебно код неутралних држава, органи-
зације државних органа, као и читавог друштва. Резултати су усмерени на обнављање 
стратегијског промишљања и деловања у савременим условима, које карактерише 
наше опредељење за концепт војне неутралности као стратегијског одговора на нега-
тивно наслеђе из ближе прошлости, али и актуелне геополитичке ситуације у региону и 
на ширем међународном плану.

ново

ново

ЗБОРНИЦИ
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Браће Југовића 19, Београд

КАТАЛОГ ИЗЛОЖБЕ „момо кАпоР – нАЈЛепше пРиче”
Броширано, ф. 23×21 cm, 72 стр. 
шифра: 210492
 цена: 300,00 

Каталог и изложба настали су као плод дугогодишње сарадње Медија центра 
„Одбрана” и Задужбине „Момчило Момо Капор”. Каталог је подељен у неколико 
целина, које чине уметникове приче и илустрације од теме детињста, попут кре-
денца, Нотр Дама и рингишпила, до чувених анђела, и препознатљивих Капорових 
тема Аде, Београда... Требиња. У овим прича описане су и осликане најбитније 
секвенце уметниковог стваралаштва.

КАТАЛОГ ИЗЛОЖБЕ „ЛУБАРдА – ЈеднА пРичА”
Броширано, ф. 23×21 cm, 116 стр. 

шифра: 210493
 цена: 660,00 

Подељен у три целине каталог представља изабрана дела Петра Лубарде 
из три установе – Медија центра „Одбрана”, Куће легата и Музеја Југославије. 
Идеолошки и концептуално представљена изложба и каталог прате рад уметника 
од 1933. до 1972. године, уз богату архивску и фото грађу. Музеолошки обрађена 
изложба преставља својеврсну ретроспективу уметника.

ново

ДОМА ВОЈСКЕ СРБИЈЕ
ГАЛЕРИЈА

Од почетка рада Галерије 1953. године организоване су бројне тематски 
ангажоване изложбе југословенских уметника, посвећених темама револу-
ције и народноослободилачке борбе. Поред учешћа на поменутим излож-
бама, уметници су имали могућност да приреде и самосталне изложбе без 
тематских ограничења. Такав вид активности Галерије директно је утицао 
на формирање уметничке збирке. Томе у прилог говори богатство фундуса, 
у коме се налази више од 1.500 дела ликовне и примењене уметности, свих 
генерација уметника са подручја некадашње Југославије. 

У збирци се налази неколико значајних остварења насталих у првој по-
ловини 20. века, као што су дела Влаха Буковца, Љубе Ивановића, Марина 
Тартаље, Саве Шумановића, ипак највећи део збирке чине дела српских 
и југословенских уметника насталих у другој половини 20. века, почевши 
од Петра Лубарде, Зоре Петровић, Милана Коњовића, Крсте Хегедушића, 
Марка Челебоновића, Николе Мартиноског, Миће Поповића, Љубице Цуце 
Сокић, и других великана југословенског ликовног стваралаштва.

УмеТничкА ЗБиРкА  
домА ВоЈСке СРБиЈе

Група аутора  
Броширано

ф. 22×22 cm, 500 стр. 
шифра: 111371
цена: 1.430,00 

 са попустом: 1.001,00 

101 klapna 220 mm 220 mm 101 klapna32 mm

У
М

Е
Т

Н
И

Ч
К

А
 З

Б
И

Р
К

А
 

Д
О

М
А

 В
О

ЈС
К

Е
 С

Р
Б

И
ЈЕ

УМ
ЕТ

Н
И

Ч
К

А
 З

Б
И

Р
К

А
 Д

О
М

А
 В

О
ЈС

К
Е 

С
Р

Б
И

ЈЕ

У Галерији Дома Војске Србије, која је почела са радом 
1953. године, организован је велики број ангажованих 
изложби југословенских уметника, посвећених тема-
ма револуције и народноослободилачке борбе. Поред 
учешћа на тим изложбама уметници су имали могућ-
ност да приреде и самосталне изложбе без тематских 
ограничења. Овакав вид активности Галерије директно 
је утицао на формирање уметничке збирке. Дела су 
прибављана откупом, добијана на поклон, размењи-
вана са одговарајућим институцијама, а понекад се до 
њих долазило ангажовањем самих ликовних уметни-
ка. Оваквим приступом сакупљања Уметничка збир-
ка Дома Војске Србије постала је јединствена. Томе у 
прилог говори богатство фундуса, у којем се налази 
више од 1.500 дела ликовне и примењене уметности, 
свих генерација уметника са подручја некадашње Ју-
гославије. 

У збирци се налазе значајна остварења настала током 
прве половине 20. века. Ту су дела Влаха Буковца, Љубе 
Ивановића, Марина Тартаље, Саве Шумановића, Мила 
Милуновића, Љубе Бабића, Косте Хакмана и Јована 
Бијелића. Ипак, највећи део збирке чине дела српских 
и југословенских уметника настала током друге по-
ловине 20. века, почевши од Петра Лубарде, Зоре Пе-
тровић, Милана Коњовића, Крсте Хегедушића, Марка 
Челебоновића, Николе Мартиноског, Миће Поповића, 
Љубице Цуце Сокић, Сретена Стојановића и других 
великана југословенског ликовног стваралаштва.

UmetnickaZbirkaKoricaFinalPrintFinalFinalFinal.indd   1 04-04-2018   11:01:02 PM
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БеТА ВУкАноВиЋ,  В. Ристић / Тврди повез, ф. 21×23 cm, 166 стр., шифра: 110998, цена: 1.100,00  са попустом: 880,00 
оЛГА ЈеВРиЋ, Ј. Денегри / Тврди повез, ф. 21×23 cm, 198 стр., шифра: 111009, цена: 1.100,00  са попустом: 880,00
нАдеЖдА пеТРоВиЋ, Л. Мереник / Тврди повез, ф. 21×23 cm, 196 стр., шифра: 111034, цена: 1.100,00  са попустом: 880,00 
ЛепоСАВА БеЛА пАВЛоВиЋ, Љ. Миљковић / Тврди повез, ф. 21×23 cm, 156 стр., шифра: 111072, цена: 1.100,00  са попустом: 880,00 
нАТАЛиЈА ЦВеТкоВиЋ, С. Чупић / Тврди повез, ф. 21×23 cm, 160 стр., шифра: 111002, цена: 1.100,00  са попустом: 880,00
АнА БешЛиЋ, М. Шуваковић, Ј. Денегри / Тврди повез, ф. 21×23 cm, 154 стр., шифра: 111059, цена: 1.100,00  са попустом: 880,00 
миЛенА пАВЛоВиЋ БАРиЛи, О. Јанковић / Тврди повез, ф. 21×23 cm, 186 стр., шифра: 110900, цена: 1.100,00  са попустом: 880,00
кАТАРинА иВАноВиЋ, М. Тимотијевић, Р. Михаиловић / Тврди повез, ф. 21×23 cm, 200 стр., шифра: 110986, цена: 1.100,00  са попустом: 880,00
ЉУБиЦА ЦУЦА СокиЋ, И. Суботић, А. Челебоновић / Тврди повез, ф. 21×23 cm, 152 стр., шифра: 110961, цена: 1.100,00  са попустом: 880,00
дАниЦА ЈоВАноВиЋ, Ј. Јованов / Тврди повез, ф. 21×23 cm, 150 стр., шифра: 111045, цена: 1.100,00  са попустом: 880,00

УмеТниЦи – 
АкАдемиЦи иЗ 
ЗБиРке пАВЛА 
БеЉАнСкоГ
Броширано  
ф. 23×21, 192 стр.
шифра: 210430
 цена: 300,00 

СеЋАЊе нА 
ЈУГоСЛоВенСке 
УмеТнике 
РеВоЛУЦиЈе
Броширано  
ф. 23×21, 72 стр.
шифра: 210437
 цена: 250,00 

СоЦиЈАЛнА 
УмеТноСТ и 
СоЦиЈАЛиСТички 
РеАЛиЗАм 
иЗ ВУЈичиЋ 
коЛекЦиЈе
Броширано 
ф. 23×21, 72 стр.
шифра: 210386 
 цена: 250,00.
ВоЈВодА пеТАР 
БоЈоВиЋ  
– ЗнАмеЊА 
СЛАВе и чАСТи  
Р. Бојовић,  
М. Марић Јеринић,  
М. Марковић,  
С. С. Карапанџин
Броширано 
ф. 21×25, 200 стр.
шифра: 210418
 цена: 500,00 

ВеЛики 
мАЈСТоРи 
иТАЛиЈАнСке  
УмеТноСТи
Е. Капрети
Тврди повез
ф. 24×29, 396 стр.
шифра: 110936 
цена: 2.750,00 
 са попустом: 
2.200,00 

момо,  
PAR LUI MEME 
Броширано  
ф. 23×21, 44 стр.
шифра: 210431
 цена: 200,00 

момо кАпоР 
 – У АТеЉеУ
Броширано
ф. 23×21, 32 стр. 
шифра: 210385 
 цена: 250,00

кАдА СУ 
ЖенСкиЊе 
поСТАЛе 
ГРАЂАнке – 
Народни музеј у 
Београду 
Г. Станишић
Броширано  
ф. 23×21, 112 стр.
шифра: 210413
 цена: 300,00 

неЗАУСТАВЉиВи  
Ход –  ЦРВенА  
АРмиЈА нА  
пУТУ кА БеРЛинУ
Броширано
ф. 23×21, 108 стр. 
шифра: 210489
 цена: 550,00 

КАТАЛОГ ИЗЛОЖБЕ „СУБЛимАЦиЈе  
– миЛош шоБАЈиЋ”
Броширано, ф. 23×21 cm, 84 стр. 
шифра: 210494
 цена: 550,00 

Поводом годину дана од смрти уметника, приређена је изложба и каталог 
„Сублимације – Милош Шобајић” , настали у сарадњи са Удружењем „Милош Шобајић”. 
Каталог прати интимну исповест уметника кроз радове, али не и мање битну исповест 
његове супруге која је до краја живота била са њим. Изложбом и каталогом обухваћена 
су изабрана дела уметника од седамдесетих година 20. века па све до смрти уметника 
2021. Посебан сегмент каталога чине делови интервјуа настали 1999. и касније Драгане 
Марковић, данас главног и одговорног уредника магазина „Одбрана”.

ново УМЕТНОСТ
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УНИВЕРЗИТЕТ ОДБРАНЕ
МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ ВМА

2011

Драгана Даковић, Зоран Татић и сарадници
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УНИВЕРЗИТЕТ ОДБРАНЕ
МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ ВМА
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УНИВЕРЗИТЕТ ОДБРАНЕ
МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ ВМА

2011

Мирослав Вукосављевић, Славица Вучинић, Душан Пајић
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УНИВЕРЗИТЕТ ОДБРАНЕ
МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ ВМА

2011

Група аутора
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УНИВЕРЗИТЕТ ОДБРАНЕ
МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ ВМА

2011

Сњежана Зеба

ПЕРИОПЕРАТИВНА ХИПОТЕРМИЈА 
КАО КОМПЛИКАЦИЈА  
ОПШТЕ АНЕСТЕЗИЈЕ
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УНИВЕРЗИТЕТ ОДБРАНЕ
МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ ВМА

2011

Драган Ђорђевић
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UNIVERZITET ODBRANE
MEDICINSKI FAKULTET VMA

2011

Grupa autora

KONZERVATIVNO LEČENJE 
RINITISA I RINOSINUZITISA

конЗеРВАТиВно 
ЛечеЊе РиниТиСА  
и РиноСинУЗиТиСА
Група аутора
Броширано
ф. 16×23 cm, 212 стр. 
шифра 111439
цена: 1.650,00
  са попустом: 1.155,00 

АдАпТАЦиЈА нА 
екСТРемне УСЛоВе
С. Радаковић

Броширано,  
ф. 17×24 cm, 144 стр.  
шифра: 111320  
цена: 594,00 
 са попустом: 415,80 

оСноВи 
ТРАнСфУЗиоЛоГиЈе 
СА ХемоБиоЛоГиЈом
Б. Балинт, Д. Вучетић,  
Г. Остојић, М. Љубенов
Броширано
ф. 17×24 cm, 248 стр.  
шифра: 111319
цена: 550,00 
 са попустом: 385,00 

АминокиСеЛине – 
карике, регулатори и 
индикатори метаболизма
Г. Жунић

Броширано
ф. 17×24 cm, 256 стр.  
шифра: 111363
цена: 770,00  
 са попустом: 539,00  

РАни и одЛоЖени 
ЗдРАВСТВени ефекТи 
оСиРомАшеноГ 
УРАниЈУмА
С. Жунић 
Броширано 
ф. 15×23 cm, 228 стр. 
шифра: 111364
цена: 440,00 
 са попустом: 308,00 

Svetlana Žunić

RANI I ODLOŽENI
ZDRAVSTVENI EFEKTI 

OSIROMAŠENOG 
URANIJUMA

9 788633 50540 6

UNIVERZITET ODBRANE

MEDICINSKI FAKULTET VMA
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АкУТни 
поСТопеРАТиВни 
БоЛ
Д. Стаменковић,  
Н. Лађевић

Броширано 
ф. 16×23 cm, 436 стр.
шифра: 111438 
цена: 2.145,00
 са попустом: 1.501,50 

оСноВи кЛиничке 
фАРмАкоЛоГиЈе
Група аутора

Броширано 
ф. 16×23 cm, 560 стр.
шифра: 111485 
цена: 1,320,00 
 са попустом: 924,00 

офТАЛмоЛошкА 
и СиСТемСкА 
ТокСичноСТ 
кСеноБиоТикА
Група аутора

Броширано 
ф. 16×23 cm, 230 стр.
шифра: 111471 
цена: 1.430,00  
 са попустом: 1.001,00 

СепСА
Д. Ђорђевић

Броширано 
ф. 16×23 cm, 160 стр.
шифра: 111491 
цена: 2.695,00   
 са попустом: 1.617,00 

пеРиопеРАТиВнА 
ХипоТеРмиЈА кАо 
компЛикАЦиЈА 
опшТе АнеСТеЗиЈе
С. Зеба

Броширано 
ф. 16×23 cm, 148 стр.
шифра: 111479 
цена: 2.420,00    
 са попустом: 1.452,00 

неУРоСоноЛоГиЈА 
– пРАкТикУм СА 
АТЛАСом
Група аутора

Броширано 
ф. 16×23 cm, 236 стр.
шифра: 111478 
цена: 1.870,00    
 са попустом: 1.309,00 

диЈАГноСТичке 
пРоЦедУРе 
У оРАЛноЈ 
медиЦини
Д. Даковић, З. Татић

Броширано 
ф. 16×23 cm, 160 стр.
шифра: 111492 
цена: 1.100,00    
 са попустом: 770,00 

МЕДИЦИНСКИ ФАКУлТЕТ ВМА

Јединствен у земљи и региону по томе што обједињује медицински и војни позив, Медицински факултет 
Војномедицинске академије Универзитета одбране у Београду примењује савремене приступе и сазнања 
из области медицинских наука у организацији и реализацији школовања у нашем систему одбране. Ка-
детима и студентима обезбеђује врхунско образовање у области медицинских наука, подстичући њихов 
истраживачки дух, самосталност и одговорност у раду, како би као стручњаци у различитим областима 
медицине, на основу стечених знања и вештина, допринели унапређењу војног здравства. 

Тренутно су акредитовани студијски програми: струковне студије медицине, интегрисане академске 
студије медицине, осам академских специјализација и пет модула докторских академских студија из 
области биомедицине. Као наставну базу користи клинике и институте ВМА. Настава је интерактивна, а 
кадетима је омогућен рад у малим групама. На почетку студирања сваком кадету додељује се ментор, 
који прати и усмерава његов рад. 
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енГЛеСки ЈеЗик ЗА 
ВоЈнУ АкАдемиЈУ
В. Миклуц 
Броширано
ф. 17×24 cm, 316 стр.
шифра: 111304
цена: 330,00 

ТеоРиЈА ЛеТеЊА,  
методички приручник 
– род авијација
М. Додић, Б. Крстић

Броширано 
ф. 17×24 cm, 276 стр.  
шифра: 111340
цена: 880,00  
 са попустом: 616,00  

СоЦиоЛоГиЈА
И. Кајтез

Броширано, 
ф. 16×23 cm, 858 стр. 
шифра: 111443
цена: 990,00
 са попустом: 693,00 
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Илија Кајтез

универзитет одбране

воЈна аКадеМиЈа
2011

социологија

СеСиЛ – УџБеник инТеРне 
медиЦине 
Књига прва
Tврди повез,  
ф. 21×29 cm, 1.228 стр. 
шифра: 111042  
цена: 4.400,00 
 са попустом: 3.520,00  

СеСиЛ – УџБеник инТеРне 
медиЦине 
Књига друга
Тврди повез,  
ф. 21×29 cm, 1.366 стр. 
шифра: 111292  
цена: 4.400,00
 са попустом: 3.520,00 

кЛопкА ЗА ГеЛеРе 
Допринос миру и хуманости 
Д. Мандић 
Tврди повез,  
ф. 22×28 cm, 260 стр. 
шифра: 111411 
цена: 2.090,00 
 са попустом: 1.463,00  

Медицинска технологија примене 
клопке за гелере припада минимално 
инвазивним методама лечења. 
Доказана ефикасност прецизнијег 
дијагностичког одређивања места 
страног металног предмета у организму 
и његовог терапијски усмереног 
повлачења одржала је примену клопке 
у вишедеценијском периоду. Тиме 
је побољшано свеукупно лечење у 
различитим медицинским областима и 
дат допринос миру и хуманости.
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ВиРУСи и ТУмоРи
Н. Куљић Капулица
Броширано  
ф. 17×24 cm, 208 стр. 
шифра: 111028 
 цена: 330,00 

СиГУРноСТ и БеЗБедноСТ  
пЛоВидБе
С. Радојевић
Броширано  
ф. 17×24 cm, 280 стр.
шифра: 111295
 цена: 627,00 

компЈУТеРСки кРиминАЛ
С. Петровић
Броширано
ф. 17×24 cm, 564 стр. 
шифра: 110988 
 цена: 330,00 

пЛоВидБА УнУТРАшЊим 
пЛоВним пУТеВимА
С. Росић
Броширано
ф. 17×24 cm, 396 стр.
шифра: 111238 
цена: 880,00 
 са попустом: 528,00 

СЛУЖБе БеЗБедноСТи 
Колико знање страних језика 
доприноси борби против 
тероризма
М. Јорданов
Броширано, ф. 17×24 cm 
240 стр., шифра: 111061 
 цена: 550,00 

МЕДИЦИНА

НАУчНА лИТЕРАТУРА

ВОЈНА АКАДЕМИЈА
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Водич ЗА ЗдРАВ ЖиВоТ
Б. Главач
Броширано
ф. 15×21 cm, 212 стр.
шифра: 111336
цена: 550,00
 цена: 385,00 

СВеТ ЛоВА и диВЉАчи У ЛоВишТимА СРБиЈе
М. Јевремовић, С. Јованчић
Тврди повез   
ф. 17×24 cm, 448 стр.
шифра: 111086
цена: 1.320,00 
 цена: 924,00 

ЗеЛенА 
АпоТекА
Џ. А. Дјук

Тврди повез
ф. 21×29 cm
377 стр.
шифра: 110910 
 цена: 880,00 

ХРАнА ВАш 
чУдеСни Лек
Џ. Карпер

Тврди повез
ф. 21×29 cm
439 стр.
шифра: 110932 
 цена: 880,00 

кУЛинАРСкА 
енЦикЛопедиЈА
Н. Јокић

Тврди повез
ф. 21×29 cm
652 стр.
шифра: 110999
цена: 1.650,00 
 са попустом: 1.155,00 

пРеЖиВеТи У пРиРоди  
– комплет у кутији
З. Пешић

Броширано, ф. 11×20 cm, 1.060 стр.
шифра: 111506, цена: 2.640,00
 са попустом: 1.584,00 

Ко познаје њене законитости природе и 
влада неопходним знањима и вештинама, 
лакше ће се снаћи у непредвиђеним ситуа-
цијама. А сведоци смо да тих ситуација има 
све више. Oпасности су бројне: од неприлика 
када намерник залута, преко сусрета са зве-
рима, мећавама и олујама, до тога да остане-

иСХРАнА У 
пРиРоди
Б. Врачарић

Тврди повез
ф. 21×29 cm
282 стр.
шифра: 110966 
 цена: 880,00 

мо без хране, воде, склоништа. Како преживети у таквим екстремним ус-
ловима? Четири књиге Звонимира Пешића, сабране у едицију „Преживети 
у природи 1–4”, преносе знање и јасне, лако примењиве рецепте. Уче шта 
је у природи јестиво и како се праве приручни објекти за припремање 
хране, те како се уловљено, односно убрано, припрема. Уз храну, људски 
организам вапи за водом, па је аутор показао и како се снаћи и доћи до 
воде, како се праве склоништа, сналази у непознатом простору и савлада-
вају и друге недаће.

Штиво је императивно за оне који бораве у природи. Богато је илустро-
вано и намењено свима који желе да се отисну у дивљину, како би научи-
ли да се снађу у претећим и суровим условима и преживели у условима 
када кућа, фрижидер ни самопослуга нису у близини.

ново

ПРИРУчНИЦИ

ИСХРАНА
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Ремек-дела уметничке збирке  
из фонда Војног музеја

Љубица Дабић

230 mm 230 mm6 mm

СТАРО  
ОРУЖЈЕ  
АЗИЈЕ

Анђелија Радовић
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И З  З Б И Р К Е  
В О Ј Н О Г  
М У З Е Ј А

У фонду Војног музеја налази 
се више од 220 предмета 

старог оружја из Азије које је 
коришћено у ратовању или као 

парадно оружје привилегованих 
сталежа, а поједини предмети 

за лов и спорт. Настало је 
занатском израдом и украшено 
је различитим техникама. Ови 
уникатни предмети необични 

су и по начину употребе, 
што зависи и од стратегије 

ратовања земље из које потичу. 
На просторима где су се 

сусретале различите културе 
и традиције често се стварало 

нешто ново и оригинално. 
Мотиви на предметима, 
као и њихова симболика, 

ширили су се караванским или 
ратним путевима, а касније 
се прилагођавали локалним 

потребама или добијали ново 
значење. 

205 mm 205 mm13 mm

дипЛоме и поВеЉе 
XIX и XX ВекА иЗ ЗБиРке 
ВоЈноГ мУЗеЈА
Д. Маричић
Броширано
ф. 21×24 cm, 226 стр. 
шифра: 210479
цена: 1.320,00
 са попустом: 924,00 

СВеТА меСТА  
нА пЛАнини миРоч
М. Пековић, М. Јевтић
Броширано
ф. 23×21 cm, 120 стр. 
шифра: 111461 
цена: 1.210,00
 са попустом: 847,00 

пРВА СВеСкА РАТниХ 
СнимАкА 1914–1919, РАТноГ 
фоТоГРАфА ЉУБомиРА  
А. недеЉкоВиЋА
Н. Томић
Броширано
ф. 23×21 cm, 116 стр. 
шифра: 210490
 цена: 440,00 

кУЛинАРСкА 
енЦикЛопедиЈА
Н. Јокић

Тврди повез
ф. 21×29 cm
652 стр.
шифра: 110999
цена: 1.650,00 
 са попустом: 1.155,00 

СТАРо оРУЖЈе АЗиЈе  
ИЗ ЗБИРКЕ ВОЈНОГ МУЗЕЈА
А. Радовић
Броширано 
ф. 23×22 cm, 276 стр. 
шифра: 210491 
цена: 1.100,00 
 са попустом: 770,00

ВОЈНИ
МУЗЕЈ

Калемегдан, Београд

Ремек деЛА УмеТничке 
ЗБиРке иЗ фондА  
ВоЈноГ мУЗеЈА
Љ. Дабић
Броширано 
ф. 23×31 cm, 152 стр.  
шифра: 111511  
цена: 1.650,00  
 са попустом:  1.155,00

ново

Смештен на Калемегдану, окружен нека-
дашњим градским бедемима и најлепшим 
парком српске престонице, Војни музеј је 
не само симбол моћне старе тврђаве већ 
незаобилазна културна тачка на мапи Бео-
града. Од оснивања 1878. године до данас 
од заборава чува око 33.000 предмета сис-
тематизованих у 15 збирки и импозантну 
фототеку која збраја скоро 100.000 фото-
графија. Брижљиво прикупљан, обрађи-
ван и чуван библиотечки фонд, углавном 
из области опште и националне историје, 
војне науке, историје уметности, археоло-
гије, етнологије и музеологије на српском 
и светским језицима, значајно је увећан и 
броји око 12.500 књига и више од 6.000 ча-
сописа. На простору од 2.300 квадратних 
метара, у 52 просторије, изложено је више 
од 3.000 предмета. 
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ХоБСоВА ТеоРиЈА  
ЉУдСке пРиРоде и 
пеРСпекТиВе миРА  
и поРеТкА
С. Стојановић

Броширано
ф. 17×24 cm, 178 стр.
шифра: 111280
цена: 1.100,00
 са попустом: 770,00 

мУдРоСТ и мАч
Филозофи о тајнама  
мира и рата
И. Кајтез

Броширано
ф. 17×24 cm, 750 стр.
шифра: 111277
цена: 2.090,00
 са попустом: 1.254,00 

дРАме 2
А. Поповић

Тврди повез
ф. 14×20 cm 
1.260 стр. 
шифра: 110962
 цена: 660,00 

У ГРоТеСкном 
поЗоРишТУ 
БоГдАнА кРшиЋА
Б. Јевтовић
Броширано
ф. 15×20 cm, 160 стр.  
шифра: 110985 
 цена: 220,00 

пСиХоЛоГиЈА 
АРХеТипА,  
миТ и СТВАРноСТ
М. Јовићевић

Броширанo
ф. 14×20 cm 
362 стр.
шифра: 110973 
 цена: 330,00 

РАТни днеВниЦи  
Н. Николић

Броширано 
ф. 17×24 cm 
176 стр.
шифра: 111051  
 цена: 440,00 

РеТоРикА
Б. М. Рогановић

Тврди повез 
ф. 15×24 cm 
406 стр.
шифра: 110850 
 цена: 385,00 

КЊИжЕВНОСТ

ФИлОЗОФИЈА

БАнАТСки шВеЈк 
– Лалин војнички 
хумор
В. Сударски

Броширанo
ф. 13×20 cm 
164 стр.
шифра: 110913 
 цена: 110,00 

мУЗеЈ СТАРиХ 
ЦокУЛА
Љ. Стојадиновић

Броширанo
ф. 13×21 cm 
228 стр.
шифра: 310146 
 цена: 220,00 

момо кАпоР – У 
СкЛонишТУ дУше 
– колумне и интервјуи
Приредила Д. Марковић

Броширанo
ф. 12×17 cm 
250 стр.
шифра: 111284 
 цена: 330,00 

кЉУч од кУЋе
С. Вучинић

Броширанo
ф. 14×23 cm 
208 стр.
шифра: 310015 
 цена: 55,00 
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АР СЕ НАЛ МА ГА ЗИ НА ОД БРА НА

Де сет спе ци јал них при ло га.

Пре глед са вре ме не вој не тех ни ке у све ту и код нас.

О са вре ме ном стре љач ком на о ру жа њу, 
оклоп ним бор бе ним во зи ли ма, ар ти ље риј ским 
си сте ми ма, ави о ни ма, хе ли коп те ри ма, 
бес пи лот ним ле те ли ца ма, бро до ви ма, ро бо ти ма...

Из пе ра по зна ва ла ца, кон струк то ра, ис пи ти ва ча,
но ви на ра.

Раз вој, так тич ко-тех нич ке ка рак те ри сти ке, 
бор бе на упо тре ба, исто ри ја.

Опре ма ње ар ми ја све та.

СА ЛИ ЦА МЕ СТА – па ри ски авио-са ло на 

Бур же 2011 и ва зду хо плов ни са јам 

Dubai International Airshow 2011

ЕКСКЛУЗИВНО – раз вој ни про јек ти Вој но тех нич ког

ин сти ту та на   Партнеру 2011

ЗА НИ МЉИ ВО –  мрежа за заустављање, 

стелт технологије, модели чешке збројевке, 

соларни војник, алтај – будући турски тенк, 

громови из Галилеје, терминатор – телохранитељ

тенкова, извиђање рачунара, свестрани 

транспортер Ан-26...

ИЗ МЕ ЂУ ОСТА ЛОГ – радари савремених 

борбених авиона, ђаво великог калибра, 

модернизација руских тенкова – пут до 

Т-90МС, шездесет година Полигона Никинци,

нови јапански тенк Type 10, брзи хеликоптери

Sikorsky X2 и Eurocopter X3, свестрани Ми-17, 

летећа пешадија, егзоскелет, дански 

вишенаменски ратни брод класе Абсалон, смарт

уређаји у савременим војскама, нови руски 

ракетни бацачи РПГ-30 и РПГ-32, оклопник CV90

Armadillo, лака вишенаменска  тактичка возила,

савремени развој лаких летелица, ручни 

противоклопни бацачи...

ИЗ ИСТОРИЈЕ – осамдесетосмица, галеб - активни

ветеран, авион МиГ-23 са нашим ознакама, чешка

возила у нашој војсци, хеликоптер двојка, речне

крстарице, корисне ратне импровизације
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ДЕ СЕТ спе ци јал них при ло га ма га зи на „Од бра на“

ПРЕ ГЛЕД нај но ви јих до стиг ну ћа у све ту и код нас

ЕКС КЛУ ЗИВ НО раз вој ни про јек ти Вој но тех нич ког ин сти ту та

СА ЛИ ЦА МЕ СТА па ри ски авио-са ло н Бур же 2011 и 
ва зду хо плов ни са јам Dubai International Airshow 2011

ЗА НИ МЉИ ВО тај не не ви дљи во сти, со лар ни вој ник, 
ле те ћа пе ша ди ја, тер ми на тор – те ло хра ни тељ тен ко ва, 
по вра так шко да

НЕ ЗА БО РАВ НО осам де се тосми ца, га леб – ак ти ван ве те ран, 
двој ка, реч не кр ста ри це...
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АРСенАЛ 1
Броширано 
ф. 22×30 cm, 240 стр. 
шифра: 140045 
 цена: 100,00 

АРСенАЛ 2
Броширано  
ф. 22×30 cm, 240 стр. 
шифра: 140047
 цена: 100,00 

АРСенАЛ 3
Броширано  
ф. 22×30 cm, 320 стр. 
шифра: 140049
 цена: 100,00 

АРСенАЛ 4
Броширано  
ф. 22×30 cm, 320 стр. 
шифра: 140051
 цена: 200,00 

АРСенАЛ 5
Броширано  
ф. 22×30 cm, 256 стр. 
шифра: 140054
 цена: 200,00 

АРСенАЛ 6
Броширано 
ф. 22×30 cm, 320 стр. 
шифра: 140055 
 цена: 200,00 

АРСенАЛ 7
Броширано  
ф. 22×30 cm, 256 стр. 
шифра: 140057
 цена: 300,00 

АРСенАЛ 8
Броширано  
ф. 22×30, 376 стр. 
шифра: 140058
 цена: 300,00 

АРСенАЛ 9
Броширано  
ф. 22×30 cm, 376 стр. 
шифра: 140059
 цена: 300,00 

мАГАЗин „одБРАнА” 
Концепцијски и дизајнерски измењен магазин „Одбрана” од априла 2019. године излази као месечник. Намењен је 

интерној и екстерној јавности, где су битне теме из живота и рада система одбране повезане са текстовима који прате 
одговарајућа дешавања у свету. „Одбрана” излази у тиражу од 4.500 примерака.

Аутори текстова су, осим новинара „Одбране”, еминентне личности, академици, професори универзитета и стручња-
ци из различитих института, што магазину вишеструко подиже кредибилитет. То је водило већој читаности, паду отка-
зивања претплате и знатно већој цитираности. Многи медији преносе текстове из „Одбране”. Министарство одбране и 
Војска Србије представљени су на најбољи начин.

МАгАЗИН „ОДБРАНА”

АРСенАЛ 10
Броширано  
ф. 22×30 cm, 376 стр. 
шифра: 140060
 цена: 300,00 
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Васе Чарапића 22, 11000 Београд
Тел/факс: 011 21 84 925

Радно време од 9 до 20 часова
суботом од 9 до 15 часова


